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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Εν όψει της τελικής δηµόσιας διαβούλευσης και της επικείµενης ψήφισης του 
Σχεδίου Νόµου για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, θεωρούµε ότι το 
πλαίσιο είναι πλέον κατάλληλο προκειµένου να επιλυθούν µε νοµοθετική 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας συσσωρευµένες εργασιακές και 
µισθολογικές εκκρεµότητες των Εργαζοµένων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
Εκκρεµότητες οι οποίες είναι γνωστές σε εσάς, αφορούν σε νόµιµη και 
δεδουλευµένη εργασία και η αποκατάσταση των οποίων όχι µόνο θα επιφέρει 
την ισότιµη αντιµετώπιση των Εργαζοµένων του ΚΕΕΛΠΝΟ µε τους 
υπολοίπους συναδέλφους τους, αλλά και θα αποτελέσει υλοποίηση της 
δηµόσια εκφρασµένης βούλησής σας για ολοκλήρωση της υπεσχηµένης 
νοµοθετικής ρύθµισης αυτών. 

• Η Νοµοθετική Ρύθµιση του άδικου καταλογισµού αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών σε Εργαζοµένους που άσκησαν νόµιµα τα 
καθήκοντα ευθύνης τα οποία τους ανατέθηκαν και οι οποίοι 
λειτούργησαν στο πλαίσιο αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισµού. 

• Η Νοµοθετική Ρύθµιση της καταβολής των οφειλόµενων 
δεδουλευµένων εφηµεριών στους Ιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα έτη 
2014 και 2015, καθώς και η σε τρέχοντα χρόνο εξίσωση της αµοιβής 
τους µε τους νοσοκοµειακούς συναδέλφους τους οι οποίοι παρέχουν 
ακριβώς την ίδια εργασία.  

• Η Νοµοθετική Ρύθµιση της µισθολογικής αναγνώρισης του συνόλου 
της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα για τους Συµβασιούχους 
Ιατρούς και Νοσηλευτές του ΚΕΕΛΠΝΟ που εργάζονται στις ΜΕΘ και 
λοιπά τµήµατα Νοσοκοµείων της Επικράτειας. 

Παράλληλα, παρακαλούµε για την µέριµνα και παρέµβασή σας ώστε στο 
πλαίσιο του ήδη υφιστάµενου Νοµικού Πλαισίου να ρυθµιστεί: 

• Η έκδοση των προβλεποµένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που 
θα ρυθµίζουν την καταβολή του επιδόµατος ανθυγιεινής  εργασίας 
στους Νοσηλευτές στα Νοσοκοµεία, εργαζόµενους στα εργαστήρια, 
οδηγούς  και λοιπούς υπαλλήλους    του ΚΕΕΛΠΝΟ που το δικαιούνται 



αλλά δεν το λαµβάνουν έως σήµερα, αποκαθιστώντας την ισότιµη 
µεταχείριση για την παροχή ίσης εργασίας. 

• Η οµαλή και χωρίς καθυστερήσεις καταβολή της αποζηµίωση της 
δεδουλευµένης νυχτερινής, εξαιρέσιµης και υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ τόσο στην κεντρική υπηρεσία και τους 
τρίτους φορείς, όσο και του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού που 
υπηρετεί στα Νοσοκοµεία. 

Πιστεύουµε ότι µε την υλοποίηση των ανωτέρω όχι µόνο θα αποκατασταθούν 
υφιστάµενες αδικίες αλλά και θα ρυθµιστούν µε δίκαιο τρόπο εργασιακές 
ανισότητες στο χώρο της Υγείας.  

Είµαστε στη διάθεσή σας και τελούµε εν αναµονή της θετικής σας 
ανταπόκρισης. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Για το Δ.Σ. του Σωµατείου 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

Σταµάτης Πουλής                                                   Γιώργος Δελλής 


