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Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Α. Ξανθό
Αν/τη Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Π. Πολάκη

Προτάσεις-Παρατηρήσεις για το Νομοσχέδιο
Παναγιώτης Ψυχάρης 11-Δεκεμβρίου 2015
Άρθρο 17 : .. καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που
μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. και εντάσσονται στον κλάδο
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με τα χρόνια
προϋπηρεσίας τους ως εξής: α΄) με συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία
λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, β΄) με συνολική υπηρεσία άνω
των επτά (7) ετών και μέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και γ΄) με
συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθμό του Διευθυντή.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014(Α΄ 38) αντικαθίσταται
ως εξής:
« Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε
φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης, για τη μισθολογική τους
εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..»
4............Τυχόν προϋπηρεσία τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 16-09-1993 έως την ημερομηνία ένταξής τους σε θέσεις
κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.»
Ερώτημα: οι γιατροί που θα ενταχθούν στο μέλλον ως ΕΣΥ θα υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος; Στη
συνάντηση ομοσπονδίας-υπουργών της 3ης Δεκ, ο υπουργός είπε ότι ναι. Χρειάζεται διευκρίνηση:
Εδώ πρέπει να αναφέρεται ρητά στο β. και γ.ότι θα ισχύει και τους γιατρούς ΠΕ του ΠΕΔΥ που θα μεταφερθούνμεταταχθούν στο μέλλον στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί ως μεταβατικό στάδιο.
Επίσης αφορά και γιατρούς που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις και που θελήσουν κάποια στιγμή να

παραιτηθούν αυτών (κλείνοντας τα ιατρεία τους) εντασσόμενοι ως γιατροί ΕΣΥ ΠΕΔΥ. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και
σε περίπτωση επαναπρόσληψης απολυμένων γιατρών ΕΟΠΥΥ.
Ένας επιπλέον λόγος ότι στο παρόν Ν/Σ έπρεπε να δοθεί μεταβατικότητα, γιατί πέρα από τη πολιτική λύση που
όλοι προσδοκούμε είναι και θέμα πρακτικής εφαρμογής του άρθρου.
Επιπλέον προτείνουμε:
Οι ιατροί – οδοντίατροι που έχουν αλλάξει εργασιακή σχέση με ΦΕΚ 20/05/1987 και μετατράπηκε η σύμβαση
έργου του 1204 σε σχέση αορίστου χρόνου εργασίας, βάσει του νόμου 1579/85, λαμβάνουν το χρονοεπίδομα
σύμφωνα με την ανωτέρω ημερομηνία και όχι από 16-09-1993 . Πρέπει να αναγνωριστεί ολόκληρη η
προϋπηρεσία σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των υπηρεντούντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Σας μεταφέρω έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων, που ζητάνε την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.
Αφορά μικρό αριθμό γιατρών-κυρίως οδοντιάτρων πιθανό διακόσιους και δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερο
δημοσιονομικό κόστος. Επιπλέον δεν είναι κατανοητό γιατί έχει οριστεί η 16-9-2013;
Επίσης πρέπει να υπάρξει αναδρομικότητα των διατάξεων από
Το πρόβλημα έχει προκύψει γιατί οι ΥΠΕ δεν προχώρησαν στην
Επίσης χτες σας κατέθεσε το εξής υπόμνημα η γραμματέας
κ.Νικ Μανιάτη, που αφορά ιατρούς της 3ης και 4ης ΥΠΕ που δεν
ΥΠΕ:

12ο 2014, όπως ορίζει ο Ν.4238(..εντός 8μήνου).
κατάταξη την ίδια χρονική περίοδο ως όφειλαν.
του ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης Βορείου Ελλάδος
αξιολογήθηκαν, όπως έγινε σωστα στις υπόλοιπες

Θεσσαλονίκη, 07.12.2015
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Είμαστε πρώην ιατροί του Ι.Κ.Α. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι μετά τον μνημονιακό νόμο 4238/2014
υποβάλαμε στην προβλεπόμενη προθεσμία αίτηση ένταξης στο Π.Ε.Δ.Υ. Υπηρετούμε πλέον στην 3η και την
4η Δ.Υ.Πε. Ο νόμος 4238, άρθρα 17 και 18, μας υποχρέωνε να κλείσουμε άμεσα τα ιατρεία μας, τα οποία
λειτουργούσαν ήδη από δεκαετίες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε προσωπικές, οικογενειακές και οικονομικές
δεσμεύσεις, εντός ελάχιστων ημερών, χωρίς να μας δίδεται οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος προκειμένου
να αποχωρήσουμε ομαλά από το ελεύθερο επάγγελμα. Προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και τα δικαστήρια μας
δικαίωσαν, κρίνοντας ότι οι διατάξεις αυτές παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της προστασίας της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας. Με τις αποφάσεις 7957 και 7958/2014
ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την 21-7-2014,
υποχρεώθηκαν οι 3η και 4η Δ.Υ.Πε να μας απασχολούν χωρίς διακοπή του ελευθέριου επαγγέλματός μας
μέχρι την τελεσίδικη κρίση της κύριας αγωγής μας. Η κύρια αγωγή μας συζητήθηκε ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2015 και αναμένουμε την έκδοση απόφασης.

Οι Διοικητές της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ προχώρησαν στην απόλυσή μας [ΦΕΚ Γ΄ 772/19-6-2014 και ΦΕΚ
Γ΄ 983/25-7-2014 αντίστοιχα] για τον λόγο ότι δεν κλείσαμε τα ιατρεία μας. Σημειώνεται ότι μόνον αυτές οι
Δ.Υ.Πε προέβησαν σε απολύσεις ιατρών που υπέβαλαν αίτηση ένταξης και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

κατά του ν. 4238/2014. Έκτοτε απασχολούμαστε στις εν λόγω Δ.Υ.ΠΕ βάσει των ως άνω αποφάσεων
ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης μόνο οι ιατροί της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε, αν και υποβάλαμε σχετικές αιτήσεις, δεν
κριθήκαμε για την ένταξη στο καθεστώς ιατρών του Ε.Σ.Υ. , τιμωρούμενοι για την επιλογή μας να
στραφούμε στη δικαιοσύνη.
Δυστυχώς μόνον οι απολυθέντες ιατροί και οδοντίατροι του Π.Ε.Δ.Υ. (σε σχέση με όλους τους
λοιπούς απολυθέντες και τεθέντες σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους από τη μνημονιακή νομοθεσία)
εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4325/2015 και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα πλήρους
επαναφοράς στην υπηρεσία. Οι ιατροί αδικηθήκαμε στην περίπτωση αυτή κατάφωρα.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αίτημά μας είναι μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα αποτρέψει την επαπειλούμενη απομάκρυνσή
μας, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την υπηρεσία και θα εξομαλύνει το υπηρεσιακό μας
καθεστώς. Ειδικότερα ζητούμε:
1ο Όλοι οι ιατροί της 3ης και 4ης ΥΠΕ που έκαναν αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν
αξιολογήθηκαν,να κριθούν κανονικά για την ένταξη στο καθεστώς ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις
προβλέψεις του νόμου.
2ο Σε όσους , από την ανωτέρω κατηγορία, γιατρούς επιβλήθηκε τιμωριτικά , και κατ’ εξαίρεση απ’ ότι
συνέβη στην 1η, 2η ,5η, 6η, 7η ΥΠΕ, ποινή απόλυσης να ακυρωθούν οι απολύσεις και να επανέλθουν στο
καθεστώς που ισχύει για όλους τους γιατρούς των υπολοίπων ΥΠΕ
Σύλλογος Επιστημονικού-Υγειονομικού Προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης- Βορείου Ελλάδος
(Η ομοσπονδία συντάσσεται πλήρως με τη θέση του Συλλόγου Θεσσαλονίκης-Βορείου Ελλάδος).
Ερώτημα: Οι γιατροί πρώην ΕΟΠΥΥ που εντάχθηκαν ή που θα ενταχθούν σε θέση κλάδου ΠΕΔΥ ΕΣΥ, είναι
Δημόσιοι Υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ; Πρέπει να αποσαφηνιστεί. Στο ερώτημα αυτό δεν έχουμε λάβει επίσημη θέση.
Επίσης με την ένταξη στο κλάδο ΕΣΥ υπάρχουν επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώματα, όπως για τους
γιατρούς ΕΣΥ που εντάχθηκαν μέχρι 31/12/1993;

Γενικοί Ιατροί Άνευ Ειδικότητας και με το ΠΔ 38 Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής-Ρύθμιση εργασιακού:

Για τους γιατρούς αυτούς δεν προβέπεται μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση ως γιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Συνεχίζουν σήμερα να εργάζονται ως ΠΕ. Υπάρχει κοινωτική οδηγία του 2005/36/ΕΚ 7/9/2005 άρθρο 30 για
τα ΠΔ 38 (Πρόκειται για την ΟΔΗΓΙΑ 2005/36 ΕΚ 7.9.2015 ΣΕΛΙΔΑ L255/40. Το πιστοποιητικό Γενικής
Ιατρικής έχει την ίδια ισχύ με τους τίτλους ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.)
Οι γιατροί αυτοί αδικούνται, γιατί ενώ εργάζονται έως και 25 χρόνια σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
αντιμετωπίζονται ως ΠΕ μισθολογικά και βαθμολογικά. Οι γιατροί αυτοί σήμερα είναι Πλήρους και
Αποκλειστικής Απασχόλησης-ΠΑΑ .
Επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν στο εφημεριακό σύστημα, να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες και να
αμείβονται . Αφορά 30-40 γιατρούς περίπου πανελλαδικά .
Άρθρο 16: «Υπεύθυνος για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή
της Μονάδας Υγείας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. εκ
των υπηρετούντων ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής και εν ελλείψει
αυτού ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος με βαθμό Διευθυντή και εν ελλείψει αυτού
Επιμελητής Α’, με τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και
ο αναπληρωτής του»
Ο υπεύθυνος πρέπει να ορίζεται μετά από αξιολόγηση και με ευθύνη του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ και να
δίνεται τη δυνατότητα σε όλους τους γιατρούς ειδικοτήτων (και όχι μόνο σε Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους
και Παιδίατρους). Υπάρχουν γιατροί με 25 χρόνια προϋπηρεσία και αποκλείονται με το άρθρο αυτό, ενώ
ευνοούνται γιατροί με μικρότερη προϋπηρεσία και εμπειρία. Εδώ μπορεί να προβλεφτεί και ο αναπληρωτής
του Υπεύθυνου, που θα ορίζεται με την ίδια διαδικασία.
Χρειάζεται άρθρο που να δίνει τη δυνατότητα γιατροί ΠΕΔΥ ΕΣΥ να αποσπώνται σε Νοσοκομεία ΕΣΥ για
κάλυψη αναγκών. . «Δύνανται μετα απο αίτηση τους να αποσπώνται (για το χρονικο διαστημα κ την
διαδικασια που οριζει ο νόμος για τις αποσπάσεις) στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ή να μετατάσσονται σε
αντίστοιχη θέση.
Άρθρο 18: [Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών ΕΣΥ]

..

Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου
καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας.».
Δεν βρίσκω το λογικό να αμοίβεται η επιτροπή. (Αυτό θα δημιουργήσει πιθανό δικαστικές διεκδικήσεις για
αμοιβή και άλλων επιτροπών ομοειδών, στο μέλλον). Επιπλέον πολλοί μου καταγγέλουν ότι πρόκειται για
φωτογραφικό άρθρο.
Στις επιτροπές που αφορά το ΠΕΔΥ πχ υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά κλπ, πρέπει να συμμετέχει και ο
πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ ή αντικαταστάτης του.
Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2015
Παναγιώτης Ψυχάρης
Πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ

