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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Το  πρωί  της  Δευτέρας  8  Φεβρουάριου  έγινε  προγραμματισμένη
συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ
με  τον  Υπουργό  Υγείας  κ.  Α.  Ξανθό.  Η  ατζέντα  της  επίσκεψης  είχε
καθοριστεί την Παρασκευή μετά από επίσκεψη μας στο Υπουργείο και ως
βάση χρησιμοποιήθηκε η ανακοίνωση μας, της 29/1/16. 

1. Σχετικά  με  τις  τροπολογίες:  μας  ανέφερε  ότι  την  Τετάρτη  θα
συνεχιστεί  η  επεξεργασία  του  νομοσχεδίου  από  εκεί  που  είχε
διακοπεί τον Δεκέμβριο και προς τα τέλη της επόμενης βδομάδας θα
ψηφισθεί στην Ολομέλεια. 
Του θέσαμε επίσης το θέμα της αναδρομικότητας και την αδικία της
επτάμηνης διαφοράς έκδοσης των ΦΕΚ και μας απάντησε πώς εαν
δεν έχει προϋπολογιστεί η δαπάνη θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.
Επιφυλασσόμεθα  για  νομικές  ενέργειες  όσον  αφορά  το  θέμα  της
αναδρομικότητας  όταν  θα  ολοκληρωθεί  η  ψήφιση  των  δυο
τροπολογιών.

2. Για  το  ωράριο  ΠΕΔΥ:  αναφέραμε  στον  κ.  Ξανθό,  ότι  αυτό  μας
διαφοροποιεί  από το ΕΣΥ και  αποτελεί  αδικία,  καθ’  ότι  στο ΕΣΥ
μετά το πρωινό επτάωρο το υπόλοιπο ωράριο θεωρείται υπερωρία.
Εξηγήσαμε  ότι  αυτό  έχει  δημιουργήσει  μεγάλη  δυσαρέσκεια  σε
όλους μας και ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί άμεσα πριν συζητηθεί το
θέμα  αναλυτικά  με  την  Ομοσπονδία.  Μας  ανέφερε  ότι  την
Παρασκευή  θα  πραγματοποιηθεί  ΚΕΣΥΠΕ  (σύνοδος  διοικητών
ΥΠΕ) και εκεί θα συζητηθεί το θέμα. 

3.  Εργαστήρια  ΠΕΔΥ:  επαναλάβαμε  τις  παρενέργειες  της
υπολειτουργίας ή μη λειτουργίας των εργαστηρίων και ειδικά για τα
οδοντιατρικά προτείναμε τη συνέχιση της σύμβασης των εξωτερικών
συνεργατών ώστε να παρέχεται πλήρης οδοντιατρική κάλυψη. 

4. Επαναπροσλήψεις απολυμένων ιατρών-οδοντιάτρων: μας ανέφερε
ότι το θέμα θα διευθετηθεί σε νομοσχέδιο για την ΠΦΥ την άνοιξη
του  2016  και  ανάλογα  με  το  πως  θα  προχωρήσουν  τα  πιλοτικά
προγράμματα θα συζητήσουμε εκ νέου με την Ομοσπονδία όλες τις
λεπτομέρειες. 



5. Ιατροί  Αττικής  και  άλλων  περιοχών  που  δεν  πληρώνονται:
προτείναμε  λύσεις  μέσω  της  Βουλής  ώστε  να  αποφύγουμε  τις
νομοθετικές ρυθμίσεις και να λυθεί το θέμα άμεσα. 

6. Ιδιαιτερότητα 3  ης   και 4  ης   ΥΠΕ, άρση απολύσεων, κρίσεις όλων:
αναφέραμε εκ νέου στον Υπουργό την αδικία που συντελείται στην
3η και  4η ΥΠΕ που αποτελεί  και  μοναδικό φαινόμενο σε όλη την
Ελλάδα. Ζητήσαμε την άρση των απολύσεων και μετά από αυτό να
κριθούν όλοι όσοι δεν έχουν κριθεί. Προτείναμε στον Υπουργό να
συνεργαστεί  η νομική υπηρεσία του Υπουργείου με τους νομικούς
του συλλόγου και το αποδέχθηκε. 

7. Σχετικά με τα πιστοποιητικά γενικής ιατρικής (ΠΔ 38/2010 ΦΕΚ
Α’ 78 άρθρο 30): απαιτείται πολιτική βούληση όπως άλλωστε και σε
όλα τα προηγούμενα θέματα και επιδιώκουμε οριστική λύση. 

8. Για την τομεοποίηση: ο Υπουργός παραδέχθηκε το πρόβλημα και
ζήτησε τη συνεργασία μας για να το επιλύσουμε.

9. Επίσης  προτείναμε  να  βρεθεί  λύση  και  για  τους  γιατρούς  που
υπηρετούσαν στο ΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ με ετήσιες συμβάσεις και
αποχώρησαν. 

10. Τέλος τέθηκαν θέματα των ΚΕΠΑ και επανήλθαμε στο θέμα των
1.860 θέσεων μόνιμων γιατρών –οδοντιάτρων το οποίο μετά την
προκήρυξη  και  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  μέσω  ΑΣΕΠ,
ατόνησε. 

     Την Παρασκευή 5/2/16 η Εκτελεστική Γραμματεία συναντήθηκε με
εκπρόσωπους  των  συλλόγων  γενικών  γιατρών  που  εργάζονται  στην
ΠΦΥ. Ανταλλάξαμε σκέψεις και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε καθ’
ότι και οι δυο ανήκουμε πλέον στο ΠΕΔΥ. 

     Το Σάββατο 6/2/16 στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης του
ΠΙΣ πραγματοποιήσαμε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ομοσπονδίας  με  συνάδελφους  του  πρώην  ΕΟΠΥΥ  και  ΠΕΔΥ
εκλέκτορες του ΠΙΣ (απολυμένους, με ασφαλιστικά μέτρα και ΠΑΑ). Στη
συνάντηση  έγινε  ενημέρωση  και  εξουσιοδοτήθηκε  η  Εκτελεστική
Γραμματεία  να  θέσει  το  διοικητικό  πλαίσιο  για  την  ενίσχυση  του
καταρρέοντος  πρωτοβάθμιου  συστήματος  και  την  επίλυση  του
εργασιακού ζητήματος όλων των γιατρών.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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