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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα  :  «Σχετικά  με  το  έγγραφο  της  3ης ΥΠΕ*  για 
υποβολή  νέων  ανέκκλητων  δηλώσεων  για  το 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό  καθεστώς  των  γιατρών-
οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ».

Σχετικά με το έγγραφο για υποβολή νέων ανέκκλητων 
δηλώσεων  για  το  ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό  καθεστώς 
των  γιατρών-οδοντιάτρων  κλάδου  ΕΣΥ  (για  όσους 
αξιολογήθηκαν  και  εντάχθηκαν  στον  κλάδο)  μετά  από 
αναλυτική συζήτηση με το νομικό σύμβουλο του συλλόγου 
σας ενημερώνουμε ότι :

Δήλωση  πρέπει  να  υποβάλλουν  όλοι  όσοι 
αξιολογήθηκαν  και  εντάχθηκαν  στον  κλάδο  γιατρών-
οδοντιάτρων ΕΣΥ, διότι αφορά στη μετάταξη μας από τον 
κλάδο  ΠΕ  γιατρών  οδοντιάτρων  στον  κλάδο  γιατρών 
οδοντιάτρων  ΕΣΥ,  είτε  ήταν  μόνιμοι  είτε  ΙΔΑΧ  στο 
προηγούμενο καθεστώς, δεδομένου ότι στον κλάδο γιατρών 
οδοντιάτρων  ΕΣΥ δεν  υπάρχει  διαχωρισμός  σε  μόνιμους 
και ΙΔΑΧ.

Οι  προηγούμενες  δηλώσεις  που  έγιναν  πέρσι  (από 
τους μόνιμους της 3ης ΥΠΕ και τους μόνιμους και ΙΔΑΧ της 
4ης ΥΠΕ) αναφέρονταν στην ένταξη μας στον κλάδο ΠΕ 
γιατρών οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ. 

Για το τι συμφέρει στον καθένα: σε γενικές γραμμές 
όσοι είναι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/93, 
όσοι είναι στον κλάδο μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ, όσοι 
είναι  άνω  των  62  ετών,  και  όσοι  είναι  πολύ  κοντά  στη 



σύνταξη  ΜΑΛΛΟΝ δεν  έχουν  λόγο  να  αλλάξουν 
καθεστώς.

Για  τους  υπόλοιπους  που  έχουν  πολλά  χρόνια 
εργασίας  μπροστά  τους  η  τάση  είναι  ΜΑΛΛΟΝ να 
αποδεχθούν το νέο καθεστώς αν και είναι θέμα προσωπικής 
επιλογής αφού βέβαια συμβουλευτούν κάποιον ειδικό και 
συνυπολογίσουν  την  φιλοσοφική  στάση  ζωής  τους,  την 
οικονομική  τους  επιφάνεια  και  την  πιθανή  εξέλιξή  της 
καθώς και το σχεδιασμό της ατομικής προοπτικής τους για 
το μέλλον.

Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  κανείς  δεν  μπορεί  να 
βεβαιώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι η διατήρηση η μη 
του  προηγούμενου  ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος  θα  είναι  προς  το  συμφέρον  του 
ενδιαφερόμενου κατά τη ημερομηνία συνταξιοδότησης 
και  αφορά  σε  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  διότι  η 
κατάσταση στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς 
δεν είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί ως έχει σήμερα.

Με  την  ευκαιρία  σας  ενημερώνουμε  εκ  νέου  ότι 
όποιος  συνάδελφος  επιθυμεί  να  αποχωρήσει  από  την 
υπηρεσία  λόγω  συνταξιοδότησης  πρέπει  να  υποβάλλει 
αίτηση  παραίτησης  δυο  μήνες  πριν  την  ημερομηνία 
αποχώρησης.

*Προς το παρόν το έγγραφο αυτό αφορά μόνο την 3η ΥΠΕ. Όταν θα 
ζητηθεί και από την 4η ΥΠΕ θα ισχύσουν οι ίδιες οδηγίες.
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   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   


	ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
	  Αρ.Πρωτ.  62                                                        Θεσσαλονίκη 29/10/2015 


