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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τονΥπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ:  «Αυθαίρετη  και  δυσμενής  μεταβολή  του  εργασιακού-ασφαλιστικού

καθεστώτος ιατρών της 4ης ΥΠΕ που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ» 

Είναι γνωστό ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν στα πολύ-ιατρεία του ΙΚΑ-
ΕΟΠΠΥ  μεταφέρθηκαν  ως   προσωπικό  ΙΔΑΧ  ,  σύμφωνα  με  τις   διατάξεις  του  ν.
4238/2014, στις δομές του ΠΕΔΥ οι οποίες αργότερα μετονομάστηκαν σε  Κέντρα Υγείας
και υπάγονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία
εργαζομένων, η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά την μεταφορά των ιατρών
– οδοντιάτρων στην Υπηρεσία της και αφού αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε θέσεις
κλάδου  ιατρών/  οδοντιάτρων  του  Ε.Σ.Υ.,  κλήθηκαν  να  υποβάλλουν  υποχρεωτικά,
ανέκκλητη  δήλωση  επιλογής  ασφαλιστικού  και  συνταξιοδοτικού  φορέα  ανάμεσα  στα
ακόλουθα  α)  είτε  διατήρηση  του,  προηγούμενου  της  μετάταξης/μεταφοράς,
συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού καθεστώτος κυρίας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και
υγειονομικής  περίθαλψης  (δηλ.  του  πρώην  ΕΤΑΑ  –  ΤΣΑΥ),  β)  είτε    υπαγωγή  στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Δημόσιο, ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ, ΤΠΔΥ).
Η συντριπτική πλειονότητα των ανωτέρω ιατρών και οδοντιάτρων της 4ης ΥΠΕ επέλεξαν τη
διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης/ μεταφοράς ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
φορέα καθεστώτος (δηλ. το πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ), δεδομένου ότι οι περισσότεροι/ες είχαν
ήδη από 25 έως 35 χρόνια ασφάλισης  στο φορέα αυτό. 

Όμως, από το μήνα Αύγουστο του έτους 2020 εντελώς ξαφνικά και χωρίς καν να υπάρξει
ενημέρωση των ανωτέρω ιατρών & οδοντιάτρων, η 4η  ΥΠΕ μετέβαλε αυθαίρετα και μη
νόμιμα το ασφαλιστικό τους καθεστώς, χωρίς φυσικά να υποβληθεί κάποια αίτηση  από
τους  ίδιους.  Έτσι  από  1-8-2020   η  ΥΠΕ   αποφάσισε   να  αποδίδει  τις  εισφορές  των
ανωτέρω ιατρών και οδοντιάτρων  α) για τον κλάδο σύνταξης στον Τομέα του Δημοσίου, β)
για τον κλάδο περίθαλψης στον Τομέα Μισθωτών του ΕΦΚΑ και γ) για τον κλάδο πρόνοιας
στον Τ.Π.Δ.Υ. (χωρίς κράτηση Μ.Τ.Π.Υ.), αλλάζοντας μονομερώς και χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση  το  ασφαλιστικό  –  συνταξιοδοτικό  καθεστώς  των  ανωτέρω  ιατρών  και
οδοντιάτρων Ι.Δ.Α.Χ. 

Η μεταβολή του εργασιακού – ασφαλιστικού καθεστώτος  των γιατρών ΙΔΑΧ προκαλεί μια
σειρά βλαπτικές συνέπειες  σε βάρος τους, όπως:  α. απώλεια παροχών που χορηγούνται



από το πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ και όχι από τον αντίστοιχο φορέα των μονίμων υπαλλήλων
δημοσίου δικαίου β.   αμφισβήτηση της σχέσης εργασίας των γιατρών ΙΔΑΧ με απώτερο
σκοπό  την  άρνηση  καταβολής  αποζημίωσης  αποχώρησης  λόγω  συνταξιοδότησης  γ.
διαφοροποίηση στην εφάπαξ καταβολή του ΤΣΑΥ επειδή δεν κατατίθενται οι εισφορές τους
στο ΤΣΑΥ όπως με ανέκκλητες δηλώσεις  έχουν αιτηθεί  δ.  μείωση των πάσης φύσεως
παροχών από το ασφαλιστικό τους ταμείο λόγω διαδοχικής  ασφάλισης  με 25 χρόνια στο
ΤΣΑΥ και περίπου 3,5 - 7 χρόνια στο Δημόσιο. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι άλλες έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας συνεχίζουν
να ασφαλίζουν τους ιατρούς  που μεταφέρθηκαν  σ’  αυτές,  στον Τομέα Υγειονομικών –
ΕΤΑΑ  του  ΕΦΚΑ  (πρώην  ΤΣΑΥ),  βάσει  των  διατάξεων  του  νόμου,  των  δικαστικών
αποφάσεων  και  των  ανέκκλητων  δηλώσεων  επιλογής  ασφαλιστικού  –  συνταξιοδοτικού
φορέα & καθεστώτος. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και συναντήσεις των μελών του Δ.Σ.
του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΠΦΥ Β. Ελλάδας με τη Διοίκηση
της   4ης  ΥΠΕ  αλλά και τις επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η
4η  ΥΠΕ αρνείται επίμονα να εφαρμόσει το νόμο και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για την επίλυση του ζητήματος . 

Επειδή,  προκύπτουν δυσμενείς   μεταβολές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
των συγκεκριμένων γιατρών που εργάζονται σε δομές ΠΦΥ της  4η  ΥΠΕ.

Επειδή, η 4η  ΥΠΕ   οφείλει να  γνωρίζει  ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν με
σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  με  το  ν.
4238/2014 μεταφέρθηκαν στις  Υγειονομικές Περιφέρειες  ,  εξακολουθούν -  και  μετά την
ένταξη τους στον κλάδο των ιατρών ΕΣΥ-  να εργάζονται  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.   

Επειδή δεν είναι  αποδεκτό να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από τις ΥΠΕ  για τα
εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του ιατρικού προσωπικού.   

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Πως αιτιολογείται και αν είναι αποδεκτή από το Υπουργείο αυτή η αυθαίρετη και

δυσμενής  μεταβολή του  εργασιακού-ασφαλιστικού καθεστώτος ιατρών της  4ης

ΥΠΕ που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ  ; 

2) Σε  ποιες  ενέργειες  θα  προχωρήσει  για  την  ενιαία  αντιμετώπιση  αυτών  των

θεμάτων από όλες  τις  Υγειονομικές  Περιφέρειες  της χώρας ; 
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           Αναγνωστοπούλου Σία 

          Αραχωβίτης Σταύρος

          Αυγέρη Δώρα

        Βαγενά Άννα 

Βαρδάκης Σωκράτης 
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          Σκουρολιάκος Πάνος 
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 Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δημήτριος 

         Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία 


