Αθήνα, 16-05-2017
Αρ. Πρωτ. Β890
ΠΡΟΣ : Υπουργό Παιδείας κο Γαβρόγλου
Κοιν. : Κόμματα της Βουλής
ΘΕΜΑ : Νέο μισθολόγιο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ, των Ερευνητών και του προσωπικού του πρώην Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο προς ψήφιση νομοσχέδιο που συζητάται στην Βουλή, περιλαμβάνεται το
«Νέο μισθολόγιο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των
Ερευνητών και του προσωπικού του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», και
συγκεκριμένα στο άρθρο 131 παρ Ε αναφέρεται:
"Στους γιατρούς, φυσικούς ιατρικής-ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και
νοσηλευτές οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ πουπροσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του
ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις
του προυπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και
εργαστηριακό έργο που παρέχουν το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Υγείας......"
Διαπιστώνεται με την παραπάνω διάταξη ότι εξαιρούνται οι Βιολόγοι,
Βιοχημικοί και Κλινικοί Χημικοί οι οποίοι ως μέλη ΔΕΠ -σύμφωνα με τον
Ν.3204/2003 άρθρο 5- εδικαιούντο ειδική αμοιβή για το κλινικό εργαστηριακό
έργο που παρείχαν μέχρι σήμερα.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποιο σκεπτικό έγινε κάτι τέτοιο, αν όχι εκ
παραδρομής. Δεν πρέπει να είναι θέμα οικονομικό, αφού οι βιολόγοι, βιοχημικοί
και κλινικοί χημικοί είναι αριθμητικά ελάχιστοι σε σχέση π.χ. με τους γιατρούς.
Εάν όμως παραμείνει, θεσμοθετείται αναίτια και άδικα μια ανισότιμη
μεταχείριση και είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια από τα Πανεπιστημιακά
εργαστήρια θα σταματήσουν τις υπηρεσίες που προσέφεραν μέχρι σήμερα στο
ΕΣΥ με αποτέλεσμα είτε να απαιτηθούν νέες προσλήψεις ή οι ασθενείς να
παραπεμφθούν στα ιδιωτικά εργαστήρια. Με αυτό τον τρόπο, το θέμα της
πρόληψης/πρόγνωσης/διάγνωσης για σοβαρά νοσήματα θα ξεφύγει από τη
δημόσια μέριμνα και θα επαφίεται μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ζητούμε την τροπολογία της παρ Ε του άρθρου 131 με την εξής προσθήκη:
"Στους γιατρούς, φυσικούς ιατρικής-ακτινοφυσικούς, βιολόγους, κλινικούς χημικούς,
βιοχημικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ,
ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές,
εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που
ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προυπολογισμού του
οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν το
ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας......"
Στην διάθεσή σας για όποια πιθανή επεξήγηση ή συνεργασία.,

Για το ΔΣ της ΠΕΒ,

Η Πρόεδρος της ΠΕΒ

Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΒ

Κόλλια Παναγούλα

Κατωπόδης Γεώργιος
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