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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

                   Κοινοποίηση
           -3η ΥΠΕ
            -4η ΥΠΕ

                                      -Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ 

Σήμερα 06/05/16 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
συλλόγου μας όπου έγινε ενημέρωση για τα εξής θέματα:

1.Σημερινή επίσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας της 
Ομοσπονδίας  στον  αν.  υπουργό  υγείας  κ.  Π.  Πολάκη. Μεταξύ 
άλλων  συζητήθηκαν  τα  θέματα  πληρωμής  των  ΠΑΑ  και  το 
νομοσχέδιο  για  την  ψυχική  υγεία  το  οποίο  περιέχει  θέματα  των 
εργασιακών μας σχέσεων.   Για τις εργασιακές σχέσεις ήδη έχουμε 
αναφερθεί στην προηγούμενη ανακοίνωση μας με ημ/νια 04/05/16, 
για  το  θέμα  της  πληρωμής  των  ΠΑΑ  και  της  διευκρινιστικής 
εγκυκλίου ο υπουργός μας παρέπεμψε στην προϊστάμενη της δ/νσης 
υγειονομικού  προσωπικού  του  Υπ.  Υγείας.  Μας  ανατέθηκε  η 
επικοινωνία μαζί της την Δευτέρα 09/05/16 για να μας διευκρινίσει 
α. το θέμα της μισθοδοσίας των ΠΑΑ ( διευκρινιστική εγκύκλιος) 
και β. την κρίση των γιατρών της 3ης  και 4ης ΥΠΕ που δεν έχουν 
κριθεί  έως  σήμερα.  Σε  παράλληλη  ενημέρωση  με  τον  αν. 
γεν.γραμματέα  του  Υπ.  Υγείας  υπεύθυνο  για  το  ΠΕΔΥ  κ.  Στ. 
Βαρδαρό ενημερωθήκαμε ότι η εγκύκλιος είναι έτοιμη και παρόλο 
που μας είχε αναφέρει ότι θα δημοσιευθεί εντός της εβδομάδος, μας 
παρέπεμψε στην ίδια δ/νση με τον κ. Πολάκη ώστε να ασχοληθούμε 
προσωπικά με το θέμα.

2.  Σχετικά  με  το  νοσοκομειακό  επίδομα. Σε  σημερινή 
επικοινωνία με τον νομικό κ. Γ. Χαϊκάλη μας ενημέρωσε ότι με τη 
λήξη της απεργίας των δικηγόρων θα υποβληθεί  υπόμνημα προς 
τον  ΕΟΠΥΥ  εάν  αποδέχεται  την  πληρωμή  του  νοσοκομειακού 
επιδόματος βάσει  σχετικής θετικής απόφασης του Αρείου Πάγου. 
Βέβαια ο ΕΟΠΥΥ παρόλη την ανωτέρω απόφαση έχει το δικαίωμα 
(για λόγους προφανώς καθυστέρησης των πληρωμών) να προσφύγει 
σε έφεση. Παρακολουθούμε το ζήτημα και θα επανέλθουμε μετά τη 
λήξη της απεργίας των δικηγόρων με νέα ενημέρωση.
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3. Σχετικά με την απόφαση 449 της 3ης ΥΠΕ αρ.πρωτ. 
15868  28/4/16  και  θέμα  «Μισθολογική  κατάταξη-χορήγηση 
χρονοεπιδόματος ιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από 
τον  ΕΟΠΥΥ  και  το  ΙΚΑ  στον  κλάδο  ιατρών  ΕΣΥ» η  οποία 
υπογράφεται από τον διοικητή της ΥΠΕ κ. Γ. Κίρκο, αναφέρουμε τα 
εξής:  επειδή το έγγραφο διέρρευσε από την ΥΠΕ και στάλθηκε με 
μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου δεν έχουμε και εμείς κανένα κώλυμα 
να  το  αναδημοσιεύσουμε  στην  ιστοσελίδα  μας*.   Ενημερώσαμε 
τηλεφωνικά  τον  υποδιοικητή,  υπεύθυνο  οικονομικών  κ.  Π. 
Παπαδόπουλο ο οποίος ενημέρωσε τον διοικητή κ. Κίρκο ο οποίος 
με τη σειρά του επικοινώνησε μαζί μας. Στον διοικητή ζητήσαμε τα 
έντυπα  αυτά  να  αναρτώνται  στο  διαδίκτυο  καθώς  είναι 
χαρακτηρισμένα ως αναρτητέα στο διαδίκτυο και να αποφεύγονται 
μονομερείς κατευθυνόμενες ενημερώσεις που και νόμιμες δεν είναι 
και  συμβάλλουν  στην  δημιουργία  εντυπώσεων.  Αν  κάποιοι 
«παρασύλλογοι»  παίζουν  «παιχνίδια  ενημέρωσης»  με  μη  νόμιμο 
τρόπο αυτό θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα της συγκεκριμένης ΥΠΕ 
και όχι δικό μας.  Σε αυτό το παιχνίδι πάντως εμείς δεν πρόκειται να 
συμμετάσχουμε,  όταν  η  ΠΦΥ  καταρρέει  και  κάποιους  τους 
ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό μέρος   που μπορεί 
να είναι μεν σημαντικό αλλά δεν μπορεί να είναι και το μόνο που 
ενδιαφέρει ένα σοβαρό σύλλογο.
*   Η παραπάνω απόφαση όπως “διέρρευσε” έχει  αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα μας και μπορείτε να την δείτε στον σύνδεσμο:
http://www.seypika-thes.gr/el/Portals/0/Templates/αποφαση449.pdf

Ενημερωτικά,  σχετικά  με  επιστροφές  χρημάτων  που 
ζητήθηκαν από τους γιατρούς ΠΑΑ της 5ης ΥΠΕ (από 450-650 ευρώ 
μηνιαίως)  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα,  οι  εκπρόσωποι  της  5ης 

ΥΠΕ στην ομοσπονδία μας ενημέρωσαν ότι ήταν  εξ' αρχής λάθος 
υπολογισμός των οικονομικών υπηρεσιών.

Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε νέα επίσκεψη στο 
Υπουργείο  Υγείας  με  την  Εκτελεστική  Γραμματεία  της 
Ομοσπονδίας  οπότε  επίσημα  και  αντικειμενικά  θα  σας 
ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που θεωρούμε ότι θα είναι ραγδαίες 
τις επόμενες εβδομάδες.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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