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Κε Υπουργέ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει εδώ και μήνες η 4η ΔΥΠΕ από τον

Αύγουστο  του  2020  αυθαίρετα  και  παράνομα  τροποποίησε  την

εργασιακή  σχέση  των  γιατρών/οδοντιάτρων  ΙΔΑΧ  που

μεταφέρθηκαν/  μετατάχθηκαν  με  τον  4238/2014  στις  ΔΥΠΕ,

αγνοώντας  τον  νόμο  και  της  ανέκκλητες  δηλώσεις  που  αυτοί

υπέβαλλαν με βάση τον νόμο και απαίτηση της ΔΥΠΕ, άμεσα μετά

την μετάταξη/μεταφορά σ’ αυτή. Αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε

στην  Δικαιοσύνη  μετά  από  αγώνα  2  χρόνων  και  αμέτρητες

προσπάθειες για να αποκαταστήσουν αυτό το ‘’λάθος’’.

Κε Υπουργέ κανείς πλέον δεν πείθεται ότι πρόκειται για ‘’λάθος’’.

Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι δεν ενέχει άγνοια ή ανικανότητα ή

ακόμα και ενδεχόμενο δόλο η ερμηνεία της πρότασης ‘’… ιατροί

κλάδου ΕΣΥ’’ να χαρακτηρίζει ως Δημοσίου Δικαίου την εργασιακή

σχέση  αυτών  των  γιατρών  όπως  κατηγορηματικά  δηλώνουν  οι



υπηρεσιακοί  παράγοντες  της  4ης ΔΥΠΕ  και  να  παραβλέπουν  την

πρόταση ‘’... μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση’’.

Οι  από  εδώ  και  πέρα  ενέργειές  μας  καθοδηγούνται  από  την

αγανάκτηση  για  την  αδιαφορία  των  υπηρεσιών  σας  να

αποκαταστήσουν την εργασιακή σχέση και τις συνέπειες αυτής της

αυθαίρετης  ενέργειάς  τους  ,  διότι  φυσικά  και  δεν  τίθεται  θέμα

αμφισβήτησης της φύσης της εργασιακής μας σχέσης από καμία

άλλη  ΔΥΠΕ  της  χώρας   πλην  της  4ης η  οποία  ‘’δεν  μπορεί’’  να

ερμηνεύσει σωστά μια πρόταση από ένα νομοσχέδιο (4238/2014)

και  αυθαίρετα,  μετά από 6  χρόνια,  αλλάζει  αυτή  την εργασιακή

σχέση, αγνοεί τον νόμο, τις ανέκκλητες δηλώσεις των γιατρών, τις

δικαστικές αποφάσεις, ακόμα και γνωμοδοτήσεις έγκυρων νομικών

όπως και του νομικού συμβούλου της 4ης ΔΥΠΕ!!! που εκδόθηκε με

αίτημα του Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ κ. Τσαλικάκη. 

Κε Υπουργέ απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που

δημιούργησε η 4η ΔΥΠΕ στους ιατρούς/οδοντιάτρους μέλη μας, την

άρση  των  συνεπειών  αυτής  της  αυθαίρετης  ενέργειας,  την

επαναφορά  όλων  στην  εργασιακή  σχέση  των  ΙΔΑΧ,  την  ορθή

απόδοση  των  παρακρατηθέντων  εισφορών  τους  όπως  ο  νόμος

ορίζει.  Αλλά  απαιτούμε  και  την  απόδοση  ευθυνών  σε  όσους

υποβάλλουν σε ταλαιπωρία τόσους υγειονομικούς αγνοώντας τον

νόμο αλλά και πρόσφατων αποφάσεων πολλών Δικαστηρίων της

χώρας  όπως  και  αυτή  της  Ολομέλειας  του  Αρ.  Πάγου  3/2022,

224/21  του  Εφ.  Πειραιά  αλλά  και  αμέτρητων  αποφάσεων  που

εκδίδονται  από  τα  πολιτικά  Δικαστήρια  υπέρ  ή  και  κατά  ημών



όπου δικάζονται εργατικές διαφορές με όλες τις ΔΥΠΕ της χώρας

αλλά και της 4ης ΔΥΠΕ.  

Προς επίρρωση των ανωτέρω επισυνάπτουμε:

1. Απόφαση υπ. αριθ. 3/2022  της Ολομέλειας του Αρ. Πάγου 

2. Απόφαση με αριθ. 224/2021 του Εφετείου Πειραιά όπου κρίθηκε ‘’… η

διάταξη του άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 4238/2014 ρητώς

ορίζει ότι η ως άνω μετάταξη / μεταφορά των ιατρών /

οδοντιάτρων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) λαμβάνει χώρα “με την

ίδια εργασιακή σχέση” σε οργανικές θέσεις πλήρους και

αποκλειστικής απασχόλησης, ήτοι για μεν τους μόνιμους

σε  οργανικές  θέσεις  δημοσίου  δικαίου,  για  δε  τους  με

σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου

(ΙΔΑΧ)  σε  οργανικές  θέσεις  ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου.  Για  το  λόγο  αυτό  άλλωστε  η  με  αριθ.  Γ.Π.

οικ/18936/26.2.2014  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  δεν

διαχώρισε  αριθμητικά  τις  συσταθείσες  9.930  θέσεις  σε

θέσεις  μόνιμου  προσωπικού  και  σε  θέσεις  με  σχέση

εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου

προσωπικού, αφού κατά την έκδοσή της ήταν άδηλος ο

αριθμός των ιατρών/ οδοντιάτρων – μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.

–  που  θα  εντάσσονταν  σε  αντίστοιχες  θέσεις  κλάδου

ιατρών  του  Ε.Σ.Υ  (ΑΠ  535/2020).  Από  τα  παραπάνω

προκύπτει  ότι  οι  ενάγοντες  και  ήδη  εφεσίβλητοι  που

εργάζονταν  στο  ΙΚΑ  και  τον  ΕΟΠΥΥ  με  συμβάσεις

ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  αφού  τέθηκαν  σε

διαθεσιμότητα  για  ένα  διάστημα  στη  συνέχεια



μετατάχθηκαν δηλαδή μεταφέρθηκαν σε θέσεις με το ίδιο

καθεστώς  εργασίας,  δηλαδή  σε  οργανικές  θέσεις

ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  δεν  είναι

δημόσιοι λειτουργοί, όπως αναφέρει το εκκαλούν με τον

πρώτο λόγο εφέσεως και επαναλαμβάνει  με τον πρώτο

πρόσθετο  λόγο  εφέσεως.  Συνεπώς  τα  πολιτικά

δικαστήριο έχουν δικαιοδοσία προς εκδίκαση της ένδικης

διαφοράς,  η  οποία  αφορά την  καταβολή μισθολογικών

διαφορών  στους  ενάγοντες  και  ήδη  εφεσίβλητους  από

την  εργασία  τους,  ως  ιατρών  σε  μονάδες  υγείας  του

εκκαλούντος  νπδδ.  Επομένως  το  πρωτοβάθμιο

δικαστήριο  που  έκρινε  ότι  είχε  δικαιοδοσία  προς

εκδίκαση της ένδικης διαφοράς, ορθώς κατά νόμο έκρινε

και  κατά  συνέπεια  ο  περί  του  αντιθέτου

προαναφερόμενες  αιτιάσεις  κρίνονται  απορριπτέες  ως

αβάσιμες’’. 

3. Υπόμνημα το οποίο σας καταθέσαμε στις 19/4/22

4. Γνωμοδότηση νομικού κ. Ηλία Σαρακενίδη

5. Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της 4ης ΔΥΠΕ κ. Αργαλιά

Φυσικά τα ανωτέρω δεν αναιρούν τις ευθύνες της 3ης ΔΥΠΕ η

οποία  παρότι  δεν  αμφισβητεί  την  εργασιακή  μας  σχέση

καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης ακόμα και

σε γιατρούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν 7 χρόνια. 
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