Ενημερωτικό σημείωμα
A) Όσοι συνάδελφοι ιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών Π.Α.Α.,
υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις ΔΥΠΕ, μπορούν να διεκδικήσουν την
αναδρομική πληρωμή του ανθυγιεινού επιδόματος, καθώς και την
αναδρομική πληρωμή των μισθολογικών διαφορών που τυχόν δεν έλαβαν
κατά το διάστημα από την ένταξή τους στο ΠΕΔΥ, μέχρι την ημερομηνία που
ξεκίνησαν να τους πληρώνουν κανονικά. Σημειώνεται ότι η παραγραφή κατά
την κρατούσα στη νομολογία άποψη, είναι διετής.
Β) Η ομάδα των 42 συναδέλφων που δεν υπηρετούν, για την οποία ήδη έχει
εκδοθεί η δικαστική απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή τους (είναι
γνωστό ότι η 3η ΥΠΕ άσκησε έφεση που θα εκδικαστεί στις 17-04-2018). Μία
ομάδα εξ αυτών των 42 (13 άτομα συνολικά), ήδη συμμετέχουν στην αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων και θα συμμετάσχουν και στην άσκηση νέας αγωγής,
βάσει του νέου νόμου (άρθρο 26 του Ν. 4461/2017).
Γ) Όσοι συνάδελφοι δεν υπηρετούν και έχουν υποβάλλει αίτηση επανένταξης
στο ΠΕΔΥ μέχρι τις 30-09-2017 (βάσει του ν. 4461/2017) και : α) είτε έχουν
ασκήσει αγωγές που απορρίφθηκαν, β) είτε οι αγωγές τους δεν έχουν
δικαστεί ακόμη, γ) είτε ανήκουν στην ομάδα των 42 συναδέλφων για την
οποία ήδη έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η
αγωγή τους, αλλά δεν συμμετείχαν στην πρώτη αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, δ) είτε δεν έχουν ασκήσει καθόλου αγωγές μπορούν να ασκήσουν
νέα αγωγή που θα στηρίζεται στις διατάξεις του νέου νόμου (άρθρο 26 του
Ν. 4461/2017) και ταυτόχρονα να ασκήσουν και νέα αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, για να επανέλθουν στο ΠΕΔΥ.
Σημείωση : Όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην παραπάνω
διαδικασία, εφόσον κερδίσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα, θα είναι
υποχρεωμένοι να αναλάβουν υπηρεσία στην αντίστοιχη ΔΥΠΕ που ανήκαν,
πριν από την απόλυσή τους και θα παραμείνουν μέχρι την 31-12-2018,
έχοντας και το ιατρείο τους. Μέχρι τις 31-12-2018 θα έχουν τις εξής
υποχρεώσεις : α) να διακόψουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους
(κλείσιμο ιατρείων), β) να παραιτηθούν από κάθε αξίωση που στηρίζεται
στην άκυρη απόλυσή τους που έγινε το 2014 και από κάθε απαίτηση
αποζημίωσης απόλυσης κ.λ.π. Εάν δεν το κάνουν τότε απολύονται
αυτοδικαίως, χωρίς αποζημίωση.
Δ) Για τους επικουρικούς ιατρούς (που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου): α) σχετικά με το θέμα της μονιμοποίησής τους,
υποχρεωτικά πρέπει να ασκήσουν αγωγές, άλλως αυτόματη μονιμοποίηση
δεν θα υπάρξει, παρά μόνο εάν ψηφιστεί σχετική διάταξη νόμου, β) σχετικά
με το θέμα της πληρωμής των δεδουλευμένων τους και τα προβλήματα
μισθοδοσίας, εφόσον το ζήτημα δεν τακτοποιηθεί (απόρριψη των
ενταλμάτων από το Ελ. Συνέδριο), πρέπει να ασκήσουν αγωγές και
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ταυτόχρονα να υποβάλλουν καταγγελίες στην Επιθ. Εργασίας για τη μη
πληρωμή των αποδοχών τους.
Ε) Όσοι συνάδελφοι έχουν ασκήσει αγωγές στα πολιτικά Δικαστήρια, με τον
δικηγόρο κ. Γώγο Κωνσταντίνο (αφορά τους συναδέλφους των οποίων οι
αγωγές απορρίφθηκαν) και επιθυμούν να ασκήσουν έφεση, σύμφωνα με
πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου (αρ.απόφ. 1176/2017) η προθεσμία
είναι 2 έτη από την έκδοση των αποφάσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι
συνάδελφοι αυτοί πρέπει να αποφασίσουν μέχρι τις 01-12-2017 και να
δώσουν έγγραφη εντολή στον δικηγόρο κ. Ηλία Σαρακενίδη για να ασκηθεί
έφεση κατά των αποφάσεων. Το κόστος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των
συναδέλφων που θα συμμετάσχουν.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι όσοι συμπεριλαμβάνονται στις αμέσως ανωτέρω
ομάδες (δηλ. που έχουν απορριφθεί οι αγωγές τους) και ήδη υπηρετούν,
εφόσον θέλουν να παραμείνουν στο ΠΕΔΥ, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν
τις δικαστικές διεκδικήσεις (άκυρη απόλυσή τους που έγινε το 2014 και
απαίτηση αποζημίωσης απόλυσης κ.λ.π.), διότι είναι απίθανο να εκδοθεί
δικαστική απόφαση από το Εφετείο πριν από τις 31-12-2018.
ΣΤ) Όσοι συνάδελφοι έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό
Εφετείο κατά των διατάξεων του Ν. 4238/2014, πρέπει άμεσα να
επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο κ. Γώγο Κωνσταντίνο, προκειμένου να τον
ενημερώσουν εάν επιθυμούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Το κόστος και στην περίπτωση αυτή θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν.
Σημείωση : Όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις
επανένταξης βάσει του Ν. 4461/2017, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν
στις αγωγές και στα ασφαλιστικά μέτρα και για κάποιο λόγο δεν έχουν
δώσει αντίγραφα των αιτήσεων και τους αριθμούς πρωτοκόλλων στον
δικηγόρο, πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα (το αργότερο μέχρι τις 01-122017), να προσκομίσουν τις αιτήσεις αυτές με τον αριθμό πρωτοκόλλου στον
δικηγόρο κ. Ηλία Σαρακενίδη ή σε όποιον άλλο δικηγόρο επιθυμούν να
απευθυνθούν.

