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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

 Της δευτεροβάθμιας οργάνωσης με την επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (ΟΤΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα 

(Σταδίου 39) και εκπροσωπείται νόμιμα 

 

ΚΑΤΑ 

1. Του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Παναγία η 

Βοήθεια”, που εδρεύει στο Ρίο, ΤΚ 26504, που εκπροσωπείται νόμιμα 

2. Του Απόστολου Λέτσιου, Διοικητή του Του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Προέδρου του ΔΣ, κατοίκου Ρίου, ΤΚ 26504   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ 

1. Στον κύριο Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που κατοικοεδρεύει στην 

Αθήνα (Αριστοτέλους 17-19) 

2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που έχει τα γραφεία της στην Αθήνα 

(Αριστοτέλους 17-19)  

3. Στην 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 

Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Yπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. 

Πατρών-Αθηνών)   

_____ . _____ 

 

 Με το άρθρο 9 του Ν.2889/2001 θεσπίστηκε η ολοήμερη λειτουργία των 

νοσοκομείων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη βελτίωση του 

εθνικού συστήματος υγείας. Με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/ΓΠοικ40620 (ΦΕΚ τ.Β', 

1643/2001) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε 

εφαρμογή του ως άνω άρθρου, καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής για επισκέψεις σε 

απογευματινά ιατρεία, και ειδικότερα το ποσοστό που κατανέμεται στα νοσοκομεία και 

στο προσωπικό που απασχολείται στην ολοήμερη λειτουργία. 

 Το άρθρο 9 του Ν.2889/2001 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010 
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(ΦΕΚ τ.Α΄ 129/2010). και τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την παρ. 1 του άρθρου 62 του 

ν. 3918/2011 (Α΄ 31/2.3.2011), με το άρθρο 66 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ τ.Α' 150/)2011με 

την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ τ.Α' 228/2011) και  με την παρ. 3 του 

άρθρου 23 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41/1.3.2012). 

 Ήδη με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 1851/2010) των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίστηκε εκ νέου το ζήτημα του 

ύψους της αμοιβής για επισκέψεις σε απογευματινά ιατρεία, και ειδικότερα το ποσοστό 

που κατανέμεται στα νοσοκομεία και στο προσωπικό που απασχολείται στην ολοήμερη 

λειτουργία.   

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω ΚΥΑ, και συγκεκριμένα στην παράγραφο Ζ 

προβλέπεται ότι: 

 “Το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων των παραγράφων Γ, Δ και Ε που 

 απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του  Νοσοκομείου, 

καθώς και το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του  νοσοκομείου, που 

απασχολείται με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η  Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην 

ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται ανά ώρα  απασχόλησης, μετά το τακτικό τους 

ωράριο, έκαστος με οκτώ (8) ευρώ.”   

 και αντίστοιχα στην παράγραφο Γ εδ.3,4 του ίδιου άρθρου της ανωτέρω ΚΥΑ 

ότι: 

 “3. Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί συνεργασία δύο (2) ειδικοτήτων, ο  

συνεργαζόμενος ιατρός λαμβάνει το 10% ανά πράξη, σε διαφορετική περίπτωση  

αποδίδεται ισομερώς στους λοιπούς γιατρούς και στο λοιπό επιστημονικό  

προσωπικό που συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν του 

τακτικού  ωραρίου λειτουργία του εργαστηρίου ή του τμήματος. 

 4. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 50% του συνόλου αποδίδεται στο ιατρικό, 

στο  λοιπό επιστημονικό μη ιατρικό και στο τεχνολογικό προσωπικό του τμήματος 

που  συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου  

λειτουργία του εργαστηρίου ή του τμήματος. Η κατανομή του υπολοίπου αυτού  ποσού 

κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά 

εισήγηση του Συντονιστή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.” 

  

 Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τόσο η γραμματική, όσο και η τελολογική 

ερμηνεία των ως άνω διατάξεων συνίσταται στο ότι ο κλάδος των Τεχνολόγων 

Ακτινολόγων (ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας), εντάσσεται στις κατηγορίες αμοιβών και 
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των δύο ως άνω περιπτώσεων ταυτόχρονα, ήτοι ο εργαζόμενος τεχνολόγος 

ακτινολόγος / ραδιολόγος στο ωράριο της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείο 

πρέπει να αμείβεται τόσο με την ωριαία απασχόλησή του, όπως αυτό καθορίζεται 

στην παράγραφο Ζ της ως άνω ΚΥΑ, όσο και με την αναλογούσα ποσοστιαία 

αμοιβή της παραγράφου Γ, εδάφια 3 και 4 της ίδιας ΚΥΑ. 

 Αυτό δε, έχει αποτυπωθεί και εγγράφως στη σχετική με αριθμό πρωτ. 

Υ4α/27539 ερμηνευτική απάντηση στην Ένωσή μας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 

(Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τμήμα Α') του Υπουργείου Υγείας, έπειτα από 

σχετικό ερώτημα που υποβάλαμε με το με αριθμό πρωτ. 89/15-3-2013 έγγραφό μας.  

 Από τη μελέτη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 

(ΦΕΚ τΒ' 1851/2010), ήτοι την 25-11-2010 και έπειτα, προκύπτει ότι η διοίκηση του 

Νοσοκομείου σας ερμηνεύοντας ψευδώς και εσφαλμένως τις ως άνω εκτελεστές 

διατάξεις, χωρίς νόμιμη αιτία και λόγο, υπολόγισε εσφαλμένα τις αμοιβές όλων των 

εργαζόμενων στις ώρες της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου σας τεχνολόγων 

ακτινολόγων, με αποτέλεσμα να αποστερούνται των πραγματικών απολαβών τους από 

την εργασία που προσέφεραν, καθώς με ιδιόμορφο τρόπο δεν υπολογίστηκαν οι 

αμοιβές των τεχνολόγων αθροιστικά, ως επιβάλλει σαφώς η ως άνω ΚΥΑ, αλλά 

συνδυαστικά, με ανώτατο όριο αμοιβής το μέγιστο δυνατό ημερομίσθιο! 

 Με τον τρόπο αυτό όμως η Διοίκηση του Νοσοκομείου κακώς αποφάσισε και 

ενήργησε, παρά το νόμο και τις επιταγές της  ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 

1851/2010), και παρά το ότι όφειλε να γνωρίζει το ορθό της ερμηνείας των ως άνω 

εκτελεστών διατάξεων αυτής για τον ορθό υπολογισμό των αμοιβών (τακτικών 

ωρομισθίων και ποσοστιαίων) του κλάδου των ΤΕ τεχνολόγων που εργάζονται στο 

ωράριο ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου. 

 Συνεπώς, οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες αποφάσεις του ΔΣ του 

νοσοκομείου σας που ελήφθησαν: 

 (α) στην με αρ. 4/31-01-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 13ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για τους 

μήνες Δεκέμβριο του έτους 2010 και Ιανουάριο του έτους 2011 

 (β) στην με αρ. 7/01-03-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 10ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Φεβρουάριο του έτους 2011 

 (γ) στην με αρ. 12/05-04-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 16ου, 
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αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Μάρτιο του έτους 2011 

 (δ) στην με αρ. 21/07-06-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 3ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Μάιο του έτους 2011  

 (ε) στην με αρ. 26/13-07-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 3ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Ιούνιο του έτους 2011. 

 (στ) στην με αρ. 31/09-08-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 1ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Ιούλιο του έτους 2011 

 (ζ) στην με αρ. 34/06-09-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 2ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Αύγουστο του έτους 2011, 

 (η) στην με αρ. 7/01-03-2011 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 10ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές προσωπικού εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Φεβρουάριο του έτους 2011  

 (θ) στην με αρ. 17/14-05-2013 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 3ου, 

αναφορικά με τις αμοιβές ΤΕ τεχνολόγων εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για το 

μήνα Νοέμβριο του έτους 2012 

 (ι) στην με αρ. 19/21-05-2013 τακτική συνεδρίαση, επί του θέματος 5ου, 

αναφορικά με τις εκκαθαριστικές αμοιβές ΤΕ τεχνολόγων εκτός ωραρίου (ολοήμερη 

λειτουργία) για τους μήνες Ιούλιο του έτους 2011, ως και Νοέμβριο του έτους 2011 

 

 καθώς και όλες οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού σας Συμβουλίου και αυτές 

που δεν αναφέρονται στην παρούσα και που καθορίζουν τις αμοιβές των τεχνολόγων 

ΤΕ που εργάστηκαν στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείο, ερείδονται 

σε εσφαλμένη και ψευδή ερμηνεία της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 

1851/2010) και κακώς εγκρίθηκαν οι σχετικές καταστάσεις αμοιβών των  τεχνολόγων 

ΤΕ που εργάστηκαν στις αντίστοιχες περιόδους στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας 

του νοσοκομείου, όπως αυτές υποβάλλονταν από το Διοικητικό Διευθυντή Γραμματεία 

Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου. 

 Πέρα από την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του Διοικητικού σας Συμβουλίου να 

ερμηνεύει και να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις ορθά, λάβατε την από 04-06-2013 
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επιστολή – γνωστοποίηση του Διευθυντή του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας 

κυρίου Δημητρίου Σιαμπλή, Καθηγητή Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την 

οποία ο κύριος Καθηγητής γνωστοποίησε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο τη διαπίστωσή 

του για το εσφαλμένο της από 21-05-2013 απόφασής σας αναφορικά με τις 

εκκαθαριστικές αμοιβές ΤΕ τεχνολόγων εκτός ωραρίου (ολοήμερη λειτουργία) για τους 

μήνες Ιούλιο του έτους 2011, ως και Νοέμβριο του έτους 2011, συνεπώς και κάθε άλλης 

προηγούμενης από την 25-11-2010 οπότε και τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή η ΚΥΑ υπ' 

αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 1851/2010).  

 Παρά ταύτα, το Διοικητικό σας Συμβούλιο ουδέν έπραξε, ήτοι δεν συνεδρίασε 

ειδικώς ως δικαιολογημένα όφειλε, με αντικείμενο την σύμφωνα μετ την ορθή ερμηνεία 

της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 1851/2010) συμπληρωματική κατάρτιση και 

έγκριση εκκαθαριστικών καταστάσεων αμοιβών των ΤΕ τεχνολόγων – ακτινολόγων που 

εργάστηκαν εκτός ωραρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ολοήμερου 

νοσοκομείου από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010 μέχρι και σήμερα. 

  

 Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου εξέδωσε αποφάσεις που 

αφορούν στον υπολογισμό των αμοιβών των ΤΕ τεχνολόγων – ακτινολόγων που 

εργάζονται εκτός ωραρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ολοήμερου 

νοσοκομείου και ψευδώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

Ν.2889/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει, αποστερώντας χωρίς νόμιμο λόγο και αιτία 

μέρος των αμοιβών των ως άνω εργαζόμενων. 

 Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, χωρίς νόμιμη αιτία, 

παραλείπει να εφαρμόσει τις κανονιστικές πράξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους της 

Διοίκησης.  

 Επειδή από τη συμπεριφορά αυτή πλήττεται ευθέως ο επαγγελματικός κλάδος 

των ΤΕ τεχνολόγων ακτινολόγων που εργάζονται στο Νοσοκομείο, η ομοσπονδία μας 

δε έχει ως σκοπό την προστασία και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου αυτού 

σε όλα τα νοσοκομεία.                             

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαίου μας 

 

 Διαμαρτυρόμαστε για τη συμπεριφορά σας αυτή και καλούμε τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού σας Συμβουλίου να προσκαλέσει αυτό σε συνεδρίαση, με αντικείμενο 



6 

την σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Υ4α/147881 (ΦΕΚ τΒ' 

1851/2010) συμπληρωματική κατάρτιση και έγκριση εκκαθαριστικών 

καταστάσεων αμοιβών των ΤΕ τεχνολόγων – ακτινολόγων που εργάστηκαν εκτός 

ωραρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ολοήμερου νοσοκομείου στο 

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, 

από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010 μέχρι και σήμερα.  

 Άλλως σας δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε όπου δει για την προστασία των 

δικαίων μας.   

 

 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα 

σε εκείνους που απευθύνεται, προς γνώση τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια, 

αντιγράφοντάς την ολόκληρη στο σώμα της έκθεσής του. 

  

 

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 

 Η εξωδίκως δηλούσα ομοσπονδία 


