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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι
Το ΔΣ στη σημερινή του συνεδρίασε συζήτησε και σας ενημερώνει για τα εξής:
Για τους γιατρούς ΠΑΑ: Για το θέμα της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας
ως συντάξιμου ο Υπουργός παρέλαβε την πρόταση τροπολογίας που του επέδωσε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου μας και υποσχέθηκε την επίλυσή του. Επίσης μπήκε το θέμα του
10λεπτου ραντεβού και ζητήθηκε η αύξηση του χρόνου και η εξομοίωσή του με το χρόνο των
συμβεβλημένων, με τον ΕΟΠΥΥ, γιατρών. Η περαιτέρω διεκδίκηση για το χρονικό διάστημα
από την επάνοδο μετά τη διαθεσιμότητα και έως την έκδοση των ΦΕΚ θα συζητηθεί στην
επερχόμενη Γεν. Συνέλευση για την ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθείτε σύντομα.
Επίσης θα συζητήσουμε και τις πιθανές ενέργειες για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού
επιδόματος.
Για τους γιατρούς ΠΕ οι οποίοι υπηρετούν και, είτε έχουν κλειστά τα ιατρεία είτε
προτίθενται να τα κλείσουν άμεσα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες παραίτησης από τα ένδικα
μέσα που θα πρέπει να κατατεθούν στις ΥΠΕ, μαζί με τη βεβαίωση κλεισίματος του ιατρείου,
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των κρίσεων. Οι κρίσεις έχουν ξεκινήσει στην 4 η ΥΠΕ και
θα ολοκληρωθούν σύντομα. Με έκπληξη παρακολουθούμε τους ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς
της 3ης ΥΠΕ όπου δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμα. Επισημαίνουμε ότι θα κριθούν όλοι και
μόνο όσοι έχουν κλειστά τα ιατρεία και όσοι επιθυμούν να το κλείσουν άμεσα, μόνο αυτοί
μπαίνουν στη διαδικασία παραίτησης από τις αγωγές.
Παραθέτουμε από το σημείωμα του κ. Γώγου για όσους έχουν προσφύγει:
<< …Α. Γιατροί που επιθυμούν την άμεση ένταξη στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ σε οργανικές
θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης βάσει του αρ. 26 του ν. 4461/2017: Για
τους ιατρούς/οδοντίατρους αυτούς έχουν πραγματοποιηθεί δίκες και έχουν εκδοθεί

απορριπτικές αποφάσεις και στις δύο δικαιοδοσίες, ήτοι τόσο ενώπιον των πολιτικών, όσο
και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Επομένως, πρέπει να γίνει παραίτηση από το
δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων τόσο στα πολιτικά, όσο και στα διοικητικά δικαστήρια.
α) Στα πολιτικά δικαστήρια: Για τους ιατρούς της 4 ης ΔΥΠΕ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.
2692/2015 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τους ιατρούς
της 3ης ΔΥΠΕ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2711/2015 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΥΠΕ
επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης αυτής. Η παραίτηση γίνεται μέσω δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει τη διαδικασία
παραίτησης στα πολιτικά δικαστήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον δικηγόρο
της προτίμησής τους.
β) Στα διοικητικά δικαστήρια έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 286/2017 απορριπτική απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε στις
6.10.2016 (πολύ πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος 4461/2017, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις
28.3.2017).
Αντίθετα απ’ ότι ισχύει στα πολιτικά δικαστήρια, στα διοικητικά δεν προβλέπεται η
παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από τη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου πιστοποιητικό ότι δεν
έχουν ασκήσει ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 286/2017 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αίτησης στο Πρωτόκολλο του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Φράγκων 2-4 (πρότυπο αίτησης υπάρχει συνημμένο).
Για την αίτηση αυτή απαιτούνται μεγαρόσημα, ένα των 2 και ένα των 3 ευρώ, τα οποία
πωλούνται στις θυρίδες του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5
(ισόγειο, αριστερά). (Η αίτηση για το Διοικητικό Εφετείο βρίσκεται αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας)..
Β.. Ιατροί που δεν επιθυμούν προς το παρόν την ένταξη στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ σε
οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης βάσει του αρ. 26 του ν.
4461/2017 και θέλουν να συνεχίσουν δικαστικά πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα
να ασκήσουν:
-έφεση κατά της ως άνω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Καθώς η
πρωτόδικη απόφαση δεν επιδόθηκε ακόμη από τους αντιδίκους, διαρκεί ακόμη η προθεσμία
για την άσκηση έφεσης.

-έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. 286/2017 απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Καθώς η απόφαση αυτή δεν μας επιδόθηκε μέχρις
στιγμής από τους αντιδίκους, η έφεση ασκείται παραδεκτά μέχρι τις 17.5.2018>>
Για τους Επικουρικούς γιατρούς: Προηγήθηκε ανακοίνωση με όλες τις ενέργειες του
ΔΣ σε σχέση με το πρόβλημα μισθοδοσίας που προέκυψε με τους συναδέλφους. Συνεχίζουμε
τις προσπάθειες μέχρι την οριστική επίλυσή του.
Συζητήθηκαν επίσης τρέχοντα προβλήματα των Μονάδων και ιδιαίτερα το θέμα της
θέρμανσης. Οι υπεύθυνοι των ΜΥ όπως έχουμε ήδη ενημερώσει σε ανακοινώσεις μας
παρακαλούνται, μετά την ενημέρωση της Διοίκησης, να κοινοποιούν και στο Σύλλογο τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη μονάδα τους. Ομόφωνη απόφαση μας είναι η άμεση
ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας εάν προκύψουν εκ νέου τα προβλήματα των δυο
προηγούμενων ετών.
Στη διάρκεια του ΔΣ έγινε συνάντηση με τον Γιατρό Εργασίας. Ο τόσο σημαντικός θεσμός
του γιατρού εργασίας θεωρούμε ότι αδικήθηκε με τον αδόκιμο τρόπο παρουσίασής του, ή
μάλλον μη παρουσίασής του. Η πρότασή μας προς την ΥΠΕ θα είναι να ορίσει γιατρό
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας σε κάθε Μονάδα Υγείας. Πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικός
ο φόρτος εργασίας για 2 μόνο γιατρούς που πρέπει να καλύψουν την κεντρική και δυτική
Μακεδονία.
Για το θέμα των ελεγκτών της 4 ης ΥΠΕ, μετά τη δέσμευση του υπουργού για δικές του
ενέργειες, το θέμα ανατέθηκε στον Αν. Γ Γραμματέα κ. Στ. Βαρδαρό και είμαστε σε
αναμονή. Για το ίδιο θέμα θα απευθυνθούμε άμεσα στο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη.
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