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            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Για τους συναδέλφους της 4ης ΥΠΕ

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την φύση της εργασιακής σχέσης των γιατρών ΙΔΑΧ (τ.
ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις ΥΠΕ, και το πρόβλημα που δημιούργησε η 4η ΥΠΕ
πριν  2,5  χρόνια,  αρνούμενη  να  αναγνωρίσει  ως  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  τις
συμβάσεις  τους,  με  απώτερο  σκοπό  την  αποφυγή  καταβολής  της  αποζημίωσης
συνταξιοδότησης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι πλέον αναγνώρισαν
ότι η εργασιακή σχέση είναι ΙΔΑΧ. Μετά από δεκάδες παραστάσεις στο υπουργείο και στην
ΥΠΕ, στον ΕΦΚΑ και αμέτρητες συνεδριάσεις με τον νομικό μας σύμβουλο και ένα βήμα πριν
την προσφυγή μας στον εισαγγελέα από αυτόν τον μήνα και αναδρομικά από τον Μάιο του
22  ταχτοποιούνται  οι  εισφορές  στο  σωστό  πακέτο  (μπορείτε  να  το  διαπιστώσετε  στον
Ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο ασφάλισής σας). Για το διάστημα πριν τον Μάιο του ’22 η ΥΠΕ
ενημέρωσε ότι υπάρχει αλληλογραφία με τον ΕΦΚΑ για τον τρόπο επίλυσης. 
Εδώ θα παρέμβουμε ακόμα μια φορά, στον ΕΦΚΑ, για να τελειώσει οριστικά και σωστά αλλά
και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες . 
Δυστυχώς,  οι  αρμόδιοι  της  ΥΠΕ,  αντί  να  φροντίζουν  για  την  βελτίωση των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  υγείας  προς  τους  πολίτες,  επιδόθηκαν  σε  μια  αλλοπρόσαλλη  συμπεριφορά
υποστηρίζοντας θέσεις ενάντια στους γιατρούς, από άγνοια ή από δόλο -πράγμα ιδιαίτερα
επικίνδυνο- , με αποτέλεσμα να ταλαιπωρήσουν έναν ολόκληρο κλάδο για 2 χρόνια. Εξάλλου
παρόμοιες  συμπεριφορές  έχουμε  συναντήσει  και  στο  παρελθόν  (άρνηση  αναγνώρισης
χρόνων προϋπηρεσίας, διπλές κρατήσεις κλπ). 
Τονίζουμε ότι ανάλογες συμπεριφορές και στο μέλλον, όπως πάντα, δεν θα είναι αποδεκτές
και θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με όλα τα νόμιμα μέσα προς πάσα κατεύθυνση και σε
κάθε (ανα)αρμόδιο που θα προσπαθήσει να μας στερήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.
Το  θέμα  το  παρακολουθούμε  και  θα  συμβάλλουμε   μέχρι  την  οριστική  επίλυση και  την
έναρξη καταβολής στους γιατρούς της αποζημίωσης συνταξιοδότησης. 
Για όσους συναδέλφους ΙΔΑΧ έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα
ακολουθήσει ανακοίνωση.
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