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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
    Κατά  την  τελευταία  επίσκεψη  του  προεδρείου  στις  2  ΥΠΕ  και  αφού  έγιναν  πολλές
προκαταρκτικές επικοινωνίες πρόεκυψαν τα εξής:
   Και οι δυο ΥΠΕ αναγνώρισαν το λάθος της διπλής παρακράτησης του 0,40 % πλέον των 50
μηνών και συμφωνήσαν να διορθωθεί και να επιστραφούν όσα κρατηθήκαν επιπλέον. 

  Σχετικά με την αποζημίωση των ΙΔΑΧ που συνταξιοδοτούνται η 3η ΥΠΕ εναρμονίζεται με
τις υπόλοιπες ΥΠΕ και αποδέχεται τις αιτήσεις και ήδη καταβάλει την αποζημίωση. Σοβαρό
πρόβλημα  προέκυψε  με  την  4η  ΥΠΕ  όχι  μόνο  απάντησε  αρνητικά  στις  αιτήσεις  των
συναδέλφων  αλλά  κατά  την  επίσκεψή  μας  διαπιστώσαμε  ότι  πολλοί  συνάδελφοι  είναι
καταχωρημένοι, στο γραφείο προσωπικού, ως Μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ και άλλοι ως ΙΔΑΧ.
Με αυτό το αιτιολογικό αρνούνται την καταβολή της αποζημίωσης. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο προσφεύγουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας για 3 συναδέλφους της 4ης ΥΠΕ που
έχουν αρνητική απάντηση.

   Ενημερώνουμε επίσης ότι  οι  συνάδελφοι  της 4ης ΥΠΕ που δίκασαν στο πρωτοδικείο  τη
μισθολογική διαφορά από την ημέρα ένταξης τους (2014) και έως την ημέρα που ξεκίνησε η
καταβολή του μισθού του γιατρού ΕΣΥ, κέρδισαν την μισθολογική διαφορά πλην του 8μήνου
που  προέβλεπε  ο  νόμος  ‘’Γεωργιάδη’’.  Οι  συνάδελφοι  της  3ης ΥΠΕ  είχαν  αρνητικό
αποτέλεσμα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι σίγουρο ότι θα ασκηθούν εφέσεις. Στην 4η από την
Διοίκηση και στην 3η από εμάς. 

   Είμαστε σε αναμονή της έκδοσης απόφασης του Σ.τ.Ε. σχετικά με την επαναφορά του μισθού
στα προ του 2012 επίπεδα, φυσικά για όσους έχουν προσφύγει με τον δικηγόρο κ.Π. Ζαμπίτη

  Σχετικά με το νοσοκομειακό επίδομα, συνεχίζει η εκδίκαση διαφόρων ομάδων. Όταν έχουμε
τελεσίδικες  αποφάσεις  πληρωμών  τις  αναρτούμε  στην  ιστοσελίδα  μας  με  τις  οδηγίες  του
δικηγόρου κ.Γ. Χαϊκάλη

   Για  το  ανθυγιεινό  επίδομα  θα  έχουμε  αναλυτική  ενημέρωση  τον  Σεπτέμβριο  από  τον
δικηγόρο κ. Η. Σαρακενιδη

Συνάδελφοι
   Τα Κέντρα Υγείας με το λιγοστό προσωπικό τους επωμίστηκαν πλην των άλλων και τους
εμβολιασμούς για τον Covid 19 λειτουργώντας και τα Σαββατοκύριακα και πολύ πρόσφατα και
τους κατ’ οίκον εμβολιασμούς. Η κόπωση του προσωπικού έχει υπερβεί τα ανεκτά όρια και για
τον  λόγο  αυτό  ζητήσαμε  ως  Ομοσπονδία  από  τον  Γ.Γ.  ΠΦΥ  κ.  Μ.  Θεμιστοκλέους  την
χορήγηση των αδειών και της προηγούμενης χρονιάς.

  Δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας όχι μόνον δεν είναι κατάλληλες
αλλά είναι επικίνδυνες όταν π.χ. δεν λειτούργει ο κλιματισμός σε συνθήκες καύσωνα.

   Παρακαλουμε τα έγγραφα αιτήματα σας προς την διοίκηση να κοινοποιούνται και προς τον
σύλλογο ώστε να πιέσουμε κεντρικά



   Εν όψει του ΕΣΠΑ 21-27 προτείνουμε να υποβληθούν εγγράφως προς την κεντρική διοίκηση
αιτήματα  ανανέωσης  ιατροτεχνολογικου  εξοπλισμού  και  ότι  άλλο  χρειαζεται.  Επίσης  να
κοινοποιηθούν προς τον σύλλογο.

  Την Παρασκευή 16/7, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την
παρουσία του Γ.Γ. ΠΦΥ κ. Μ. Θεμιστοκλέους όπου συζητήθηκαν θέματα όπως:

- Το μέλλον της ΠΦΥ. Η πρότασή  μας είναι, άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
μοριοδότηση  των  επικουρικών  ιατρών  στη  διαδικασία  της  προκήρυξης.  Αναβάθμιση  των
εργαστηρίων και καλύτερη οργάνωση για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη παροχή
υπηρεσιών. Πλήρης οδοντιατρική κάλυψη του πληθυσμού από τα Κ.Υ.

- Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, να τονίσουμε ότι όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας
είναι υπέρ του εμβολιασμού. Σχετικά με την υποχρεωτικότητα και την επιβολή διοικητικών
ποινών, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να επεξεργασθεί και να διαμορφώσει
άλλους τρόπους πειθούς, λόγω του κινδύνου να υπάρξουν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.  Σε κάθε
περίπτωση, είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή τιμωρίας και ποινών.

- Καμία αναστολή Κανονικής Άδειας που έχει ήδη εγκριθεί.

- ΕΣΠΑ 2021-2027. Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ΠΦΥ, ώστε να μην πάνε
χαμένα τα κονδύλια.

- Εγκρίθηκε η ένταξη του Συλλόγου της Κρήτης (ΣΕΥΠ ΠΦΥ) στην Ομοσπονδία μας.

-Ένταξη  στα  ΒΑΕ.-  Συμμετοχή  στα  ΚΕΠΑ.  Είμαστε  αντίθετοι  στην  όποια  σκέψη  ή
προγραμματισμό για την ιδιωτικοποίηση του φορέα.

- Στηρίζουμε τον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για τη διατήρηση και αναβάθμιση του ΚΥ Πύλης
Αξιού. Κανένα κλείσιμο μονάδας δεν θα ανεχτούμε.

- Ζητάμε την ενιαία γραμμή των διοικήσεων των ΥΠΕ. Το ΚΕΣΥΠΕ πρέπει να αναβαθμιστεί.
 Η διοίκηση για παράδειγμα της 4ης ΥΠΕ αρνείται να προβεί στις διαδικασίες χορήγησης του
εφάπαξ  των  15000.  ευρώ  για  όσους  βγαίνουν  στη  σύνταξη  του  ΤΣΑΥ,  όπως  σωστά  το
χορήγησαν  οι  άλλες  ΥΠΕ.  Θα  προβούμε  στις  δέουσες  ενέργειες  συνδικαλιστικές  και
δικαστικές εάν χρειαστεί.

-Συζητήθηκε το άρθρο 85 του Νόμου 4812/2021, που αφορά την ένταξη γιατρών ΠΕ στο ΕΣΥ.
Αναμένουμε Υπουργική απόφαση για την υλοποίηση και στους γιατρούς ΠΕ με δικαστικές
αποφάσεις,  για  όσους  το  επιθυμούν.  Οριστική   επίλυση  του  εργασιακού  καθεστώτος  των
γιατρών με δικαστικές αποφάσεις.

Έγινε  ανάλυση  των  οικονομικών  της  Ομοσπονδίας.  Εξουσιοδοτήθηκε  η  Εκτελεστική
Γραμματεία να προβεί σε ενέργειες για αύξηση του αποθεματικού καθώς και για την αλλαγή
της διεύθυνσης της έδρας. Επίσης, προγραμματισμός του τακτικού συνεδρίου το φθινόπωρο
του 2021, νωρίτερα από τον Νοέμβριο.

   Την Δευτέρα θα βγει  ανακοίνωση αποκλειστικά με τις  οδηγίες και  την αίτηση για τους
συναδέλφους που είναι ή πρόκειται να καταθέσουν για συνταξιοδότηση. 

                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο                       
               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

               Νικολέττα Μανιάτη                                                       Καλπαζίδου Ζωή
                 Γεν. Χειρουργός                                                               Οδοντίατρος
 


