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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Δευτέρα 19/9/2016, και πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Γραμματεία είχε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ.
Α. Ξανθό, εν όψει της κατάθεσης του σ/ν για την ψυχική υγεία στο οποίο
περιλαμβάνονται διατάξεις για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ. Παραθέτουμε συνοπτικά τα
θέματα που τέθηκαν και τις απαντήσεις του Υπουργού:
:
1.

Σχετικά με το πάγωμα ή και την κατάργηση των ειδικών

μισθολογίων, ο υπουργός απάντησε ότι έχουν βρεθεί τα ισοδύναμα για το μέρος
που αναλογεί στο Υπ. υγείας (από τα φίλτρα αιμοκάθαρσης περίπου 5 εκ. ευρώ)
και ήταν κατηγορηματικός ότι όχι μόνο δεν θα καταργηθούν τα ειδικά μισθολόγια
των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά με την ανακατανομή τους θα προκύψει πιθανώς
βελτίωση. Οποία όμως κατάληξη κι αν έχει το θέμα δεν θα θιγούν οι ήδη
υπηρετούντες.
2.

Για το θέμα των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ και την επισήμανση μας

ότι πρέπει να αποτελέσουν τα ραχοκοκαλιά του ΠΕΔΥ απάντησε ότι έχουμε
δίκιο ότι αποτελεί μια πηγή οικονομικής αιμορραγίας του συστήματος και ότι στο
επόμενο διάστημα μετά την προσπάθεια σύμπτυξης των εργαστηρίων με τη
δημιουργία κατά τόπους αιμοληπτηρίων και βελτίωση των άλλων εργαστηρίων
(ακτινολογικά κλπ), οι ασθενείς θα επαναποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους στα
εργαστήρια του Οργανισμού.
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3.

Για τον σχεδιασμό των τοπικών μονάδων υγείας (ΤΟΜΥ)

ο

Υπουργός ανέφερε ότι άλλαξαν τον σχεδιασμό για τα τέσσερα πιλοτικά
προγράμματα και σε πρώτη εφαρμογή για το 2017 θα λειτουργήσουν 50 τέτοιες
αστικές μονάδες πανελλαδικά με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε πρώτη φάση και μετά
θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
4.

Βάσει του άρθρο 28 όσοι γιατροί είναι με δικαστικά πρέπει έως το

31/12/2016 να υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις και το αργότερο
μέχρι 31/12/2017 να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέρου
επαγγέλματός τους και να προσκομίσουν πέραν της βεβαίωσης διακοπής του
επαγγέλματός και επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από δικαστικές
αξιώσεις παρούσες και μελλοντικές. Έως ότου προσκομίσουν τα ανωτέρω θα
αμείβονται ως ΠΕ. Εάν δεν τα προσκομίσουν απολύονται αυτοδικαίως και
αζημίως. Αναφέραμε στον Υπουργό ότι η θέση της Ομοσπονδίας είναι να
υπάρχουν δύο εργασιακές σχέσεις ( ΠΑΑ και ΠΕ) και αν αυτό είναι αδύνατον, να
υπάρξει μεταβατικό στάδιο τουλάχιστον ως το 2020 ώστε οι περισσότεροι
συνάδελφοι να συνταξιοδοτηθούν και οι υπόλοιποι να τακτοποιήσουν τις
οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν.

Ο Υπουργός φαίνεται ότι εμμένει να

ολοκληρωθεί η διαδικασία στο τέλος του 2017.
5.

Ζητήσαμε να μας δοθούν και τα υπόλοιπα άρθρα (εκτός του αρ.28)

του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία τα οποία αναφέρονται στους γιατρούς
άνευ ειδικότητας με πιστοποιητικό ( 25 χρόνια για Διευθυντή, 15 χρόνια για
επιμελητή, εκπαιδευτικές άδειες κλπ) δεσμεύθηκε ότι θα μας παραδοθούν και μας
ενημέρωσε ότι προβλέπεται η κατάθεση του νομοσχεδίου στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν
διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν αποτελεί απονομή τίτλου ειδικότητας αλλά είναι
μισθολογική τακτοποίηση καθ’ ότι αυτοί οι συνάδελφοι με πολύχρονη παρουσία
και προσφορά στον Οργανισμό, δεν μπορούσαν να κριθούν με άλλο τρόπο και
παρέμεναν ως ΠΕ παρ’ όλο που είχαν κλειστά τα ιδιωτικά τους ιατρεία.

6.

Ζητήσαμε από το άρθρο 28 να καταργηθεί η παράγραφος που

ζητάει από τους γιατρούς να απεμπολήσουν τις πάσης φύσεως δικαστικές
διεκδικησεις για να ενταχθούν ως ΠΑΑ. Μετά την σχετική ένταση που
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δημιουργήθηκε ο Υπουργός τόνισε ότι αν η νομοπαρασκευαστική επιτροπή της
Βουλής κρίνει τη διάταξη αντισυνταγματική θα την αποσύρει. Τονίσαμε επιπλέον
ότι μια τέτοια διάταξη είναι απαράδεκτη, ότι δημιουργεί κακό προηγούμενο και
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ενάντια σε κάθε εργαζόμενο.
7.

Ζητήσαμε να προστεθούν στο άρθρο 28 παράγραφοι που να

περιλαμβάνουν όλους τους γιατρούς. Ο Υπουργός απάντησε ότι θα γίνει άμεσα
σύσκεψη με τους νομικούς του υπουργείου και της ομοσπονδίας με παρουσία
αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.
8.

Ζητήσαμε να μας δοθεί το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ που ακολουθεί

μετά από αυτό της Ψυχικής Υγείας και επίσης να συμμετάσχουμε στον
σχεδιασμό όπως μας είχαν υποσχεθεί. Η απάντηση του υπουργού ήταν ότι ο
σχεδιασμός είναι σε πρώιμα στάδια και ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε. Αυτό
είναι το νομοσχέδιο που θα κριθεί ο αγώνας όλων μας για την επαναφορά και των
συνάδελφων που απολύθηκαν.
9.

Ζητήσαμε την επίσπευση των διαδικασιών τακτοποιήσης των

εκκρεμοτήτων των ΠΑΑ σε όλες τις ΥΠΕ. Μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη δοθεί
εντολή στις ΥΠΕ να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες
10.

Επιδώσαμε στον υπουργό την επιστολή διαμαρτυρίας μας προς την

3η ΥΠΕ σχετικά με την αλλαγή της υπεύθυνης του ΤΙ Αμπελόκηπων και ο
Υπουργός μας ανέφερε ότι θα ζητήσει να ενημερωθεί άμεσα.
Στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Ομοσπονδίας έγινε ενημέρωση των
συναδέλφων για την συνάντηση με τον κ. Ξανθό. Εκ μέρους μας, εκτός των
άλλων τονίσαμε ότι δεν βλέπουμε σημαντική διάθεση βελτίωσης σύμφωνα με τις
προτάσεις της Ομοσπονδίας και παρατηρούμε δυστυχώς ότι παρ’ όλο που μας
έχουν υποσχεθεί συμμετοχή στους σχεδιασμούς για το ΠΕΔΥ και γενικά για την
ΠΦΥ, δεν μας έχουν καλέσει ακόμα. Επιπλέον θεωρούμε ότι θα έπρεπε αρχικά να
κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ ώστε οι απολυμένοι συνάδελφοι
(συμβεβλημένοι ή μη, με δικαστικά ή όχι)

να σταθμίσουν τη στάση τους.

Προτείναμε την άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θεωρούμε ότι εδώ
που φτάσαμε μόνο αυτός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Εμείς ήδη είχαμε
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επικοινωνία την ίδια ημέρα με τον προϊστάμενο του γραφείου κοινωνικών
υποθέσεων του πρωθυπουργού και του ζητήσαμε συνάντηση αλλά δυστυχώς
λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του αυτή δεν κατέστη δυνατή. Υπενθυμίσαμε ότι
και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ είχαμε ζητήσει συνάντηση αλλά λόγω
βεβαρημένου προγράμματος του Πρωθυπουργού μας το αρνήθηκαν. Θα
επιμείνουμε στο αίτημα αυτό.
Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ψηφίσθηκε με πλειοψηφία η συνέχιση της
προσφυγής στο ΣτΕ για τις μετακινήσεις των γιατρών παρ'όλο το υψηλό κόστος.
Εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία να διαπραγματευτεί το τελικό
τίμημα.
Σχετικά με την πορεία των έγγραφων της 4ης ΥΠΕ αλλά και των εγγράφων
των γιατρών του π. Νοσοκομείου ΙΚΑ «Πανάγια», δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν
να συναντήσουμε την υπεύθυνη προϊσταμένη λόγω συνεχών συσκέψεων της και
παρ’ όλο που από τις 8.15 το πρωί έως τις 15.30μμ. που αναχωρήσαμε για τον
αεροδρόμιο επισκεφθήκαμε πέντε φορές το αρμόδιο γραφείο, δεν ήταν εφικτό να
έχουμε την επιθυμητή ενημέρωση. Μας ζήτησαν να επανέλθουμε την Τρίτη
20/9/16 και ευτυχώς δεν παραμείναμε στην Αθήνα διότι σε σημερινή επικοινωνία
μας με το υπουργείο μας ενημέρωσαν ότι η αρμόδια προϊστάμενη απουσίαζε! Θα
επανέλθουμε την Τετάρτη το πρωί για νεότερα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρουργός Ουρολόγος

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός
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