
ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ   (ΕΟΠΥΥ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ)
ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                        Website: www.seypika-thes.gr 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ                                                          e-mail: info@seypika-thes.gr
ΤΚ:54621    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ.πρωτ.11                                                      Θεσσαλονίκη 17/02/16

Κύριε Βουλευτά
 
Στο  σχέδιο  νόμου  ''Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις''  και ιδιαίτερα στο άρθρο 
61  προβλέπεται  η  κατάταξη  και  η  μισθολογική  εξομοίωση  των 
γιατρών που μεταφέρθηκαν /μετατάχθηκαν  από τον ΕΟΠΥΥ στο 
ΕΣΥ  και  με  σχέση  εργασίας  Πλήρους  και  Αποκλειστικής 
Απασχόλησης (έχοντας κλείσει τα ιδιωτικά τους ιατρεία). Θεωρούμε 
ότι μ' αυτή τη διάταξη αίρεται μια αδικία δυο χρόνων απέναντι σ' 
αυτούς  τους  γιατρούς,  χωρίς  ωστόσο  και  μ'  αυτό  τον  τρόπο  να 
εξομοιώνονται πλήρως με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Επειδή ο νόμος 
προβλέπει  σαφώς  ότι  το  ωράριο  των  γιατρών  του  ΕΣΥ  είναι 
πενθήμερο, επτάωρο και πρωινό ζητάμε τη συμπαράστασή σας για 
να περιληφθεί  σ'  αυτό το άρθρο και  η εργασιακή εξομοίωση του 
ωραρίου.

Να  σημειώσουμε  ότι  οι  γιατροί  των  Κέντρων  Υγείας  που 
μεταφέρθηκαν  στο  ΠΕΔΥ  και   είναι  ΕΣΥ ΠΑΑ συνεχίζουν  να 
έχουν  το  ωράριο  του  ΕΣΥ (πενθήμερο  πρωινό).  Άρα  ακόμα  και 
εντός  του  ΠΕΔΥ  υπάρχει  διάκριση  στο  ωράριο  για  μεν  τους 
γιατρούς  των  ΚΥ  πενθήμερο  πρωινό  για  δε  τους  γιατρούς  του 
πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΥΥ των ΜΥ του ΠΕΔΥ σύμφωνα και με την νέα 
εγκύκλιο  είναι  7.30  π.μ.  με  21.30μ.μ.  και  σύμφωνα με  τον  νόμο 
Ν.4238  (αρ.3  παρ.8) δύναται  να  είναι  επταήμερο  και 
εικοσιτετράωρο.  Για  λόγους  ισότητας  θεωρούμε  ότι  πρέπει  το 
ωράριο  και  στο  ΠΕΔΥ  να  εξισωθεί  με  το  ΕΣΥ και  να  είναι 
πενθήμερο, πρωινό και επτάωρο. 

Επίσης, το άρθρο 71 προβλέπει ότι υπεύθυνοι επιστημονικά 
στα Κέντρα Υγείας και στις Μονάδες Υγείας (ΜΥ) ορίζεται γιατρός 
Γενικής  Ιατρικής  ή  Παθολογίας  ή  Παιδιατρικής.  Ως  μοναδικό 
κριτήριο λοιπόν τίθεται η ειδικότητα του γιατρού (γιατί άραγε) και 
όχι η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις ευθύνης, ή ελεγκτικό έργο ή 
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εμπειρία  κλπ.  Επελέγησαν  μάλιστα  ειδικότητες  από  τις  πλέον 
χρήσιμες στο θεραπευτικό κομμάτι και από τις πλέον σπάνιες στην 
Πρωτοβάθμια  Περίθαλψη.  Ακυρώνεται  δε  έτσι  προσωπικό  με 
πολυετή  εμπειρία  στη  διαχείριση  Μονάδων  Υγείας.  Ζητάμε  τη 
στήριξή σας για να απαλειφθεί από τη διάταξη ο καθορισμός του 
Υπεύθυνου με βάση την ειδικότητα.

Από τις επτά ΥΠΕ οι μισές περίπου πλήρωσαν τους γιατρούς-
οδοντίατρους  υπολογίζοντας  όλη  την  προϋπηρεσία  και 
προεξοφλώντας  την  ψήφιση  των  δυο  τροπολογιών.  Μάλιστα 
προχώρησαν και σε αναδρομικές πληρωμές υπολογίζοντας από την 
έκδοση του κάθε ΦΕΚ. Το πρόβλημα είναι  ότι  όλα τα ΦΕΚ δεν 
δημοσιεύθηκαν  τον  ίδιο  χρόνο  και  έτσι  το  πρώτο  ΦΕΚ 
δημοσιεύθηκε  τον  12/2014  και  το  τελευταίο  της  4ης ΥΠΕ  τον 
7/2015,  ως  εκ  τούτου  προκύπτουν  αδικίες  στις  αναδρομικές 
πληρωμές  των  συνάδελφων  υπολογίζοντας  όλη  την  προϋπηρεσία 
και  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  υπάρξει  διάταξη  ώστε  όλοι  οι 
γιατροί ( και των 7 ΥΠΕ) να πληρωθούν αναδρομικά με όλη την 
προϋπηρεσία υπολογίζοντας από την έκδοση του πρώτου ΦΕΚ 
δηλαδή τον 12/2014 για λόγους ισότητας (εξάλλου ο νομος 4238 
στο  αρθρο  18  προέβλεπε  την  εντός  οκταμήνου  ολοκλήρωση  της 
μετάταξης/μεταφοράς δηλαδή εως τον 10/2014 )*.

ΚΥ- Κέντρα Υγείας 
ΜΥ- Μονάδες Υγείας 
ΠΑΑ-Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
*Ν.4238    18στο αρθρο  “      Εντός οκταμήνου από την ολοκλήρωση της 

/ ,         μετάταξης μεταφοράς το ως άνω ιατρικό προσωπικό αξιολογείται και κατατάσσεται σε 
  /    . . .      . . . .,θέσεις κλάδου ιατρών οδοντιάτρων του Ε Σ Υ που θα ενταχθούν στο Π Ε Δ Υ  

      26  .”σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του παρόντος

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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