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ΠΡΟΣ : 

1) Την 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2) Την 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Όπως  καλά  γνωρίζετε  πρόσφατα  δημοσιεύτηκε  ο  ν. 

4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-2016). Οι διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου  καταλαμβάνουν  το  σύνολο  των  ιατρών  και 

οδοντιάτρων,  κλάδου  ΠΕ  ιατρών  -  οδοντιάτρων,  που 

μεταφέρθηκαν/  μετατάχθηκαν  από  τον  ΕΟΠΥΥ  στις  Δ.Υ.Πε. 

και  εντάχθηκαν  ή  εντάσσονται  στον  κλάδο  ειδικευμένων 

ιατρών  Ε.Σ.Υ.  του  Π.Ε.Δ.Υ.,  ανάμεσα  στους  οποίους  είναι 

και τα μέλη της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης. 

Με το άρθρο 38 του νόμου αυτού,  το οποίο  τιτλοφορείται 

ως  “Κατάταξη  και  μισθολογική  αποκατάσταση  ιατρών  που 

μεταφέρθηκαν  /  μετατάχθηκαν  από  τον  ΕΟΠΥΥ  και  το  ΙΚΑ 

στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.”, ορίστηκαν τα εξής : 

«1.  α)  Οι  ιατροί  και  οδοντίατροι  των  πρώην  νοσοκομείων  

του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  που  μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν,  με  

οποιοδήποτε νόμο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής  

Υποστήριξης  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  σε  νοσοκομεία  του  Ε.Σ.Υ.  και  

εντάχθηκαν  ή  εντάσσονται  στον  κλάδο  ειδικευμένων  ιατρών  

Ε.Σ.Υ.,  καθώς  και  β)  οι  ιατροί  και  οδοντίατροι,  κλάδου  ΠΕ  

ιατρών  -  οδοντιάτρων,  που  μεταφέρθηκαν/  μετατάχθηκαν  

από  τον  ΕΟΠΥΥ  στις  Δ.Υ.Πε.  και  εντάχθηκαν  ή  εντάσσονται  

στον  κλάδο  ειδικευμένων  ιατρών  Ε.Σ.Υ.  του  Π.Ε.Δ.Υ.  



κατατάσσονται  σε  βαθμό  σύμφωνα  με  τα  χρόνια  

προϋπηρεσίας τους ως εξής:

αα)  με  συνολική  υπηρεσία  έως  επτά  (7)  έτη  από  την  

ημερομηνία  λήψης  της  ειδικότητας  στον  εισαγωγικό  βαθμό  

του Επιμελητή Β`,

ββ)  με  συνολική  υπηρεσία  άνω  των  επτά  (7)  ετών  και  

μέχρι  τα  δεκαπέντε  (15)  έτη  στο  βαθμό  του  Επιμελητή  Α`  

και

γγ)  με  συνολική  υπηρεσία  άνω  των  δεκαπέντε  (15)  ετών  

στο βαθμό του Διευθυντή.

Μετά  την  ένταξή  τους  σε  θέσεις  κλάδου  ιατρών/  

οδοντιάτρων  Ε.Σ.Υ.,  όλοι  οι  παραπάνω  λαμβάνουν  τις  

αποδοχές  που  προβλέπονται  από  τις  οικείες  μισθολογικές  

διατάξεις,  της  προϋπηρεσίας  τους  σε  οποιοδήποτε  φορέα  

κοινωνικής  ασφάλισης  αναγνωριζόμενης  και  

υπολογιζόμενης,  για  τη  βαθμολογική  και  μισθολογική  τους  

εξέλιξη  (χορήγηση  επιδόματος  χρόνου  υπηρεσίας),  ως  

προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.

2.  Τα πέμπτο,  έκτο,  έβδομο και  όγδοο εδάφια  της  παρ.  2  

του  άρθρου  25  του  ν.  4238/2014  (Α`38),  όπως  ισχύει,  

καθώς και τα τελευταία πέντε εδάφια της παραγράφου 2 της  

περίπτωσης Δ` της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ  

του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α`85) καταργούνται.

3.  Το  δεύτερο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  21  του  ν.  

4238/2014  (Α`  38)  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «Μετά  την  

ένταξή τους σε  θέσεις  κλάδου ιατρών /  οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.  

λαμβάνουν  τις  αποδοχές  που  προβλέπονται  από  τις  οικείες  

μισθολογικές  διατάξεις,  της  προϋπηρεσίας  τους  σε  

οποιονδήποτε  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης  

αναγνωριζόμενης  και  υπολογιζόμενης,  για  τη  μισθολογική  

τους  εξέλιξη  (χορήγηση  επιδόματος  χρόνου  υπηρεσίας),  ως  

προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.».

Από  τη  σαφή  διατύπωση  του  άρθρου  38,  προκύπτει 

αναμφισβήτητα ότι : 



α)  ως  συνολική  προϋπηρεσία  στο  Ε.Σ.Υ.  των  ιατρών  – 

οδοντιάτρων  των  υπηρετούν  σ’  εσάς,  αναγνωρίζεται  και 

υπολογίζεται  το  σύνολο  της  προϋπηρεσίας  που  έχουν 

διανύσει  σε  οποιονδήποτε  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης,  η 

οποία  υποχρεωτικά  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψιν  τόσο  για  τη 

βαθμολογική, όσο και για τη μισθολογική τους εξέλιξη και 

β)  το  χρονικό  σημείο  από  το  οποίο  πρέπει  να  προβείτε 

στη  βαθμολογική  και  μισθολογική  κατάταξη,  όλων  των 

ιατρών  και  οδοντιάτρων  που  υπηρετούν  σ’  εσάς,  είναι  η 

ημερομηνία  ένταξης  αυτών  σε  θέσεις  του  κλάδου  ιατρών  – 

οδοντιάτρων  ΕΣΥ  και  από  την  ανωτέρω  ημερομηνία 

δικαιούνται  τις  ανάλογες  με  το  βαθμό  τους  μισθολογικές 

παροχές.

Στην  προκειμένη  περίπτωση  με  τα  παρακάτω 

αναφερόμενα  πρακτικά  των  Συμβουλίων  Αξιολόγησης 

Ιατρών,  που  δημοσιεύτηκαν  στα  οικεία  ΦΕΚ,  οι 

αναφερόμενοι  στα  ανωτέρω  πρακτικά,  υπηρετούντες  στις 

υπηρεσίες  σας  ιατροί  –  οδοντίατροι,  εντάχθηκαν  σε  θέσεις 

κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ : 

1) Για τους ιατρούς και οδοντιάτρους της 3 ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας  Μακεδονίας,  με  τα  από 30−6−2014,  27−8−2014, 

9−9−2014  και  3−12−2014  πρακτικά  θετικής  αξιολόγησης  του 

Πενταμελούς Συμβουλίου  Αξιολόγησης  Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας (υπ’  Αριθμ.  31952/09.12.2014  πράξη  του 

Διοικητή της 3 ης ΥΠΕ) και 

2)   Για  τους  ιατρούς  και  οδοντιάτρους  της  4 ης 

Υγειονομικής  Περιφέρειας  Μακεδονίας,  με  τα  υπ’  αριθμ. 

1/19-06-2014,  2/10-07-2014  και  3/10-09-2014  πρακτικά 

θετικής  αξιολόγησης  του  Συμβουλίου  Αξιολόγησης  Ιατρών 

της  4ης  Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας  (υπ’  Αριθμ.  12208/15.05.2015 

πράξη του Διοικητή της 3 ης ΥΠΕ). 

Επομένως  κατά  τις  προαναφερόμενες  διατάξεις  έχετε  την 

υποχρέωση άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση : 

α)  να  αναγνωρίσετε  και  να  υπολογίσετε  ως  συνολική 

προϋπηρεσία  στο  Ε.Σ.Υ.  των  ιατρών  –  οδοντιάτρων  των 



υπηρετούν σ’ εσάς,  το σύνολο της προϋπηρεσίας  που έχουν 

διανύσει  σε  οποιονδήποτε  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης,  η 

οποία  υποχρεωτικά  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψιν  τόσο  για  τη 

βαθμολογική, όσο και για τη μισθολογική τους εξέλιξη και 

β)  να  προβείτε  στη  βαθμολογική  και  μισθολογική 

αποκατάσταση  όλων  των  ιατρών  και  οδοντιάτρων  που 

υπηρετούν  σ’  εσάς,  αναδρομικά  και  από  την  αντίστοιχη 

ημερομηνία  ένταξης  αυτών,  σε  θέσεις  του  κλάδου  ιατρών  – 

οδοντιάτρων ΕΣΥ και 

γ)  να  καταβάλλετε  στους  υπηρετούντες  σ’  εσάς  ιατρούς, 

σε  θέσεις  του  κλάδου  ιατρών  –  οδοντιάτρων  ΕΣΥ, 

αναδρομικά  και  από  την  αντίστοιχη  ημερομηνία  ένταξής 

τους,  τις  ανάλογες  με  το  βαθμό  τους  δικαιούμενες 

μισθολογικές  παροχές  και  επιδόματα,  αποκαθιστώντας  τις 

αποδοχές  τους  στο  ύψος  που ορίζεται  για  τον  καθένα,  κατ’ 

εφαρμογή της προαναφερομένης διάταξης.

Επειδή  κατά  το  άρθρο  622  παρ.1  εδ.  1  του  Κ.Πολ.Δ.,  ως 

αναγνωρισμένο επαγγελματικό  σωματείο των υπηρετούντων 

σ’ εσάς κλάδου ιατρών – οδοντιάτρων σε θέσεις του κλάδου 

ιατρών  –  οδοντιάτρων  ΕΣΥ,  έχουμε  το  δικαίωμα  να 

ασκήσουμε  υπέρ  των  μελών  μας  τα  δικαιώματα  που 

απορρέουν από διατάξεις  που εξομοιώνονται προς διατάξεις 

συλλογικής  σύμβασης,  όπως  αυτές  του  άρθρου  38  του  ν. 

4638/2016.

Επειδή  περαιτέρω έχουμε  και  την  εξουσιοδότηση  απ’  όλα 

τα  μέλη  του  σωματείου  μας  να  ασκήσουμε  όλα  τα  νόμιμα 

δικαιώματά  τους  και  να  προβούμε  σε  όλες  τις  αναγκαίες 

ενέργειες  για  την  ικανοποίηση  των  νομίμων  αξιώσεων  του 

καθενός. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση : 

α)  να  αναγνωρίσετε  και  να  υπολογίσετε  ως  συνολική 

προϋπηρεσία  στο  Ε.Σ.Υ.  των  ιατρών  –  οδοντιάτρων  των 



υπηρετούν σ’ εσάς,  το σύνολο της προϋπηρεσίας  που έχουν 

διανύσει  σε  οποιονδήποτε  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης,  η 

οποία  υποχρεωτικά  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψιν  τόσο  για  τη 

βαθμολογική, όσο και για τη μισθολογική τους εξέλιξη και 

β)  να  προβείτε  στη  βαθμολογική  και  μισθολογική 

αποκατάσταση  όλων  των  ιατρών  και  οδοντιάτρων  που 

υπηρετούν  σ’  εσάς,  αναδρομικά  και  από  την  αντίστοιχη 

ημερομηνία  ένταξης  αυτών  σε  θέσεις  του  κλάδου  ιατρών  – 

οδοντιάτρων ΕΣΥ και 

γ)  να  καταβάλλετε  στους  υπηρετούντες  σ’  εσάς  ιατρούς, 

σε  θέσεις  του  κλάδου  ιατρών  –  οδοντιάτρων  ΕΣΥ, 

αναδρομικά  και  από  την  αντίστοιχη  ημερομηνία  ένταξής 

τους  (όπως  ανωτέρω  αναφέρεται),  τις  ανάλογες  με  το 

βαθμό  τους  δικαιούμενες  μισθολογικές  παροχές  και 

επιδόματα,  αποκαθιστώντας  τις  αποδοχές  τους  στο  ύψος 

που  ορίζεται  για  τον  καθένα,  κατ’  εφαρμογή  της 

προαναφερομένης διάταξης.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ  ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι  θα  προβούμε  σε  όλες 

τις  νόμιμες  ενέργειες  για  την  εφαρμογή  των  ανωτέρω 

διατάξεων και την ικανοποίηση όλων των νομίμων αξιώσεων 

των μελών του σωματείου μας. 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                  Νικολέτα Μανιάτη
      Χειρουργός Ουρολόγος                                  Χειρουργός   
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