
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ  (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ),

Μέλος ΑΔΕΔΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου 34

ΠΡΟΣ

Τα ΝΠΔΔ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΔΥΠΕ, νομίμως εκπροσωπούμενες

Κοινοποιούμενη προς:

α) Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. 

Σταμάτιο Βαρδαρό

β) Την εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης Α.Ε. - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Λυκούργου 10, 10551, Αθήνα

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται η προσπάθεια διαφόρων Δ.Υ.ΠΕ

να υποχρεώσουν θεράποντες, σύμφωνα με τον νόμο ή/και την μεταξύ τους

σύμβαση,  υπηρετούντες  στις  δημόσιες  δομές  Π.Φ.Υ.  των  Δ.Υ.ΠΕ,  να

ασκήσουν  καθήκοντα  οικογενειακού  ιατρού,  έστω  και  για  μέρος  μόνο  του

ωραρίου τους.

Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι  οι  Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

του  άρθρου 106 του  ν.  4461/2017 [οι  οποίες  διακρίνονται  σαφώς από τις

Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) του ν. 4486/2017] σύμφωνα με την ρητή

ειδική  ρύθμιση  του  άρ.  106  παρ.  3  του  ν.  4461/2017  στελεχώνονται

αποκλειστικά με  νεοπροσλαμβανόμενο  ιατρικό  προσωπικό,  που

συνάπτει για τον σκοπό αυτό σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συνεπώς,  η  μετακίνηση  (και  μάλιστα  υποχρεωτικά)  θεράποντος  ιατρού,

υπηρετούντος  ήδη  στις  δημόσιες  δομές  παροχής  υπηρεσιών  Π.Φ.Υ.  των

Δ.Υ.ΠΕ., στις Τ.ΟΜ.Υ. του ν. 4461/2017 είναι για το λόγο τούτο προδήλως



παράνομη.  Άλλωστε  στις  μονάδες  αυτές  δεν  έχουν  συσταθεί  νομίμως

οργανικές θέσεις και η μετακίνηση οιουδήποτε θεράποντος ιατρού σε αυτές

είναι και για τον λόγο τούτο απολύτως παράνομη και αυθαίρετη και σαφώς

αντίθετη, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 103 του Συντάγματος.

Γενικότερα, ανεξαρτήτως μονάδας υγείας που αφορά, η υποχρεωτική

ανάθεση  καθηκόντων  οικογενειακού  ιατρού  σε  θεράποντες  ιατρούς  που

υπηρετούν σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ, ακόμη και για μέρος μόνο

του ωραρίου τους, δεν έχει κανένα έρεισμα στον νόμο ή/και στην μεταξύ τους

σύμβαση, αφού καμία ειδική ή γενική διάταξη δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα στις

Δ.Υ.ΠΕ. Το γεγονός ότι οι ιατροί του δημοσίου συστήματος Π.Φ.Υ. μπορούν

να ασκούν τέτοια καθήκοντα, ουδόλως παρέχει την εξουσία στις Δ.Υ.ΠΕ. να

υποχρεώνουν τους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτές κατά τον νόμο ή/και την

μεταξύ τους σύμβαση ως θεράποντες ιατροί, να ασκούν τα καθήκοντα αυτά

παρά την θέλησή τους. Καμία διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, δεν παρέχει

στην ΔΥΠΕ το δικαίωμα να μεταβάλλει  μονομερώς το αντικείμενο της

εργασίας των ιατρών, όπως αυτό προσδιορίζεται από την υπαλληλική τους

σχέση ή/και την μεταξύ τους σύμβαση, ανεξαρτήτως της ειδικότερης φύσεως

αυτής ως δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου,  και  να  τους  μεταβάλει,  χωρίς  την

θέλησή τους, από θεράποντες σε οικογενειακούς ιατρούς, έστω και εν μέρει.

Για να μην αναφερθούμε στα πρόδηλα προβλήματα συνταγματικότητας που

θα  είχε  μια  διάταξη  με  παρόμοιο  περιεχόμενο,  ακόμη  και  αν  θεσπιζόταν.

Παρόμοιες εντολές παραβιάζουν λοιπόν τον νόμο (ή/και τις συμβάσεις με τους

ιστρούς) και ειδικότερα τον κανόνα της απαγόρευσης ποσοτικού και ποιοτικού

περιορισμού  των  καθηκόντων  του  υπαλλήλου  (και  γενικότερα  αυθαίρετης

μεταβολής τους), που απορρέει από τη διάταξη του άρ. 103 παρ. 4 Συντ. σε

συνδυασμό με την συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, και τις διατάξεις των

άρ. 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1 Συντ., και από τις διατάξεις των άρ. 57, 281, 288,

648, 652 του ΑΚ σε συνδυασμό με τα άρ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1, 2

του Συντάγματος, αναφορικά με τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και, ως εκ

τούτου, συνιστούν βλαπτική μεταβολή.

Οι  ιατροί  όλα  αυτά  τα  χρόνια  κράτησαν  και  συνεχίζουν,  υπό

αντιξοότατες  συνθήκες,  να κρατούν όρθιο το δημόσιο σύστημα Π.Φ.Υ.  της

χώρας.  Ως  συνδικαλιστικοί  εκπρόσωποι  των  ιατρών  του  δημοσίου



συστήματος  Π.Φ.Υ.,  για  την  επιβίωση  του  οποίου  δώσαμε  και  δίνουμε

συνεχώς σκληρούς αγώνες, σας δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε

να αποσπώνται από την άσκηση των νομίμων ή/και συμβατικών καθηκόντων

τους  ως  θεραπόντων  ιατρών  οι  ούτως  ή  άλλως  ολιγάριθμοι  ιατροί  που

απέμειναν στο σύστημα, ούτε την παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών τους

δικαιωμάτων τους. Δεν θα ανεχθούμε αυθαίρετες πρακτικές και την κατάλυση

κάθε νομιμότητας. Πέραν των προφανών προβλημάτων συνταγματικότητας,

εν πάσει περιπτώσει,  αν ο νομοθέτης ήθελε να δώσει τέτοια δικαιώματα

στις Δ.Υ.ΠΕ. θα το έγραφε στον νόμο! Σας καλούμε λοιπόν να απόσχετε

από κάθε προσπάθεια παραβίασης της νομιμότητας, εφ’ όσον προτίθεσθε να

ακολουθήσετε παρόμοιες πρακτικές, και την αποκατάσταση της νομιμότητας,

όπου τυχόν αυτή  έχει  ήδη τρωθεί,  επισημαίνοντας  για τελευταία  φορά την

βαρύτατη  (μεταξύ  άλλων  και  ποινική)  ευθύνη  των  αρμοδίων  οργάνων

διοίκησης των Δ.Υ.ΠΕ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει το παρόν στον

νόμιμο εκπρόσωπο της .....
ης ΔΥΠΕ, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες.

Αθήνα, 19-7-2018

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


