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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Σχετικά με τη μισθοδοσία γιατρών οδοντιάτρων ΠΑΑ 
στο ΠΕΔΥ.

   Μετά  από  τις  τηλεφωνικές  επικοινωνίες  που  είχαμε  την
προηγούμενη  εβδομάδα  με  τις  διευθύνσεις  προσωπικού  και
μισθοδοσίας  της  3ης  και  4ης  ΥΠΕ,  σήμερα  Δευτέρα  3/8
επισκεφθήκαμε  τα  γραφεία  τους,  ώστε  να  έχουμε  μία  δια  ζώσης
ενημέρωση.

3η ΥΠΕ
   Μας ανέφεραν ότι ετοιμάζουν ήδη την μισθολογική κατάταξη των
γιατρών ΠΑΑ. Ως προϋπηρεσία υπολογίζουν όλη την προϋπηρεσία
στο δημόσιο εκτός από αυτήν του ΙΚΑ. Ο λόγος είναι ότι ενώ για
την ένταξη στο ΦΕΚ υπολογίστηκε η προϋπηρεσία στο ΙΚΑ, για την
μισθολογική κατάταξη όμως και  εφόσον οι γιατροί πλέον ανήκουν
στο ΕΣΥ, υπολογίζεται μόνο η προϋπηρεσία σε άλλους δημόσιους
φορείς  (αγροτικό,  ειδικότητα κλπ) και   εξαιρείται  η προϋπηρεσία
στο ΙΚΑ. Η αναμενόμενη τροπολογία για την προϋπηρεσία θα έλυνε
αυτό το πρόβλημα. Η κατάταξη υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός
του  Σεπτεμβρίου  και  μετά  πλέον  είναι  θέμα  της  μισθοδοσίας  να
προχωρήσει στην καταβολή του νέου μισθού συνυπολογίζοντας και
τα αναδρομικά από 26/3/2015 οπότε και δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ. 
Ευελπιστούμε λοιπόν ως το τέλος του 2015 να έχουν πληρωθεί οι
συνάδελφοι  ΠΑΑ.  Βέβαια  πιέζουμε  ως  σύλλογος  και  ως
Ομοσπονδία, να επιταχυνθεί η διαδικασία για τις δύο τροπολογίες
(χρονοεπίδομα, εικοσαετία) ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως το θέμα
της  μισθοδοσίας  των  γιατρών  καθ’  ότι  οι  διαφορές  με  το
χρονοεπίδομα  είναι  μεγάλες  και  παρακάτω  θα  σας  παραθέσουμε
χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Παρακαλούμε  τους  συναδέλφους  της  3ης  ΥΠΕ,  σύμφωνα  με  το
έγγραφο  που  τους  απέστειλε  η  ΥΠΕ,  να  προσκομίσουν  την
προϋπηρεσία τους σε φορείς του δημοσίου εκτός του ΙΚΑ διότι αν



δεν υπάρχει στον φάκελο τους δεν θα υπολογιστεί. Ζητήσαμε αυτό
να γίνει έως το τέλος Αυγούστου και το αποδέχτηκαν.

4η ΥΠΕ
Το ΦΕΚ της  4ης  ΥΠΕ έχει  λίγες  μέρες  που  έχει  εκδοθεί  και  οι
αρμόδιοι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ακόμη τον τρόπο υπολογισμού
των ανωτέρω. Προτείναμε να έρθουν σε επαφή με την 3η ΥΠΕ αλλά
και με το Υπουργείο Υγείας ώστε να υπάρχει κεντρική κατεύθυνση
για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. 
Τις επόμενες ημέρες θα επαναλάβουμε την επαφή μας, για να 
πιέσουμε για την ταχύτητα εκτέλεσης της κατάταξης.

Ενημερωτικά οι βασικοί μισθοί, το επίδομα βιβλιοθήκης και το 
νοσοκομειακό επίδομα είναι τα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1580 238 225
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Α’

1513 205 195

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Β’

1321 174 164

Το χρονοεπίδομα είναι ποσοστό επί του βασικού μισθού με ανώτερο
το 60% που αντιστοιχεί σε 29 έτη προϋπηρεσία.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
1 4%
3 8%
5 12%
7 16%
9 20%
11 24%
13 28%
15 32%
17 36%
19 40%
21 44%
23 48%
25 52%
27 56%
29 60% (το μέγιστο)



Πχ. Ένας διευθυντής με 29 έτη προϋπηρεσία παίρνει το 60% του
βασικού  μισθού  δηλαδή  1580  ευρώ  +  (1580  επί  60%)  +  238
νοσοκ.επιδ.+  225  επιδ.βιβλιοθ.  δηλαδή  σύνολο  2991  ευρώ  μικτά
μηνιαίως  (δεν  έχουν  υπολογιστεί  οικ.  επιδόματα,  επιδόματα
μεταπτυχιακών, διδακτορικών και θέσης.).
Επειδή  όμως  στον  ίδιο  διευθυντή  με  τα  σημερινά  δεδομένα  δεν
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στο ΙΚΑ και αναγνωρίζεται μόνο η
ειδικότητα και το αγροτικό ,δηλαδή 5 ή 6 χρόνια, το χρονοεπίδομα
θα είναι σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το 12% του  βασικού
μισθού δηλαδή: 
 1580 + (1580 επί 12%) + 238+ 225 = 2232,60 δηλαδή θα λαμβάνει
περίπου 760 ευρώ λιγότερα.
Με την ίδια λογική για όλους τους βαθμούς θα υπολογιστεί μόνο το
12% ή σε ειδικές περιπτώσεις το 16% επί του βασικού μισθού με
αποτέλεσμα τις μεγάλες μισθολογικές διαφορές. 

Για  τους  συναδέλφους  της  4ης  ΥΠΕ που δεν  έχουν  κριθεί  λόγω
δικαστικών διεκδικήσεων θα προχωρήσουμε σε ενέργειες ανάλογες
με  αυτούς  της  3ης  ΥΠΕ.  Εντός  της  εβδομάδας  θα  υπάρξει
αναλυτική ανακοίνωση. 

Στους συνάδελφους που δικαιώθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας
για  την  «αναδρομική  τους  απόλυση»,  τον  Σεπτέμβριο  θα  τους
αποδοθούν τα οφειλόμενα.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Σάββας Παρασκευόπουλος                                 Νικολέττα Μανιάτη
Χειρουργός Ουρολόγος                                          Χειρουργός   
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