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Κύριε Υπουργέ

Ευτυχής η συγκυρία, για πρώτη φορά, να συνομιλούμε και να υποβάλλουμε υπόμνημα σε 

έναν υπουργό που γνωρίζει καλύτερα απ' όλους τα προβλήματα που προέκυψαν στο χώρο της 

Πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  μετά  την  εφαρμογή  του,  κατά  την  απαίτηση  των  μνημονιακών 

επιταγών,  νόμου  ίδρυσης  του  ΠΕΔΥ.  Μοναδικός  σκοπός  ψήφισης  αυτού  του  νόμου  ήταν  η 

διάλυση  της  Δημόσιας  Πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  και  η  παραχώρηση  στην  τρόικα  2.500 

“κεφαλών” . Οι γιατροί π. ΙΚΑ-ΕΟΠΥ έδωσαν το μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων στο βωμό των 

μνημονιακών επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης.

Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να βιώνουμε τις επιλογές αυτές, με διαλυμένες μονάδες παροχής 

δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 2.500 απολυμένους γιατρούς, και με ταλαιπωρημένους 

γιατρούς ΠΑΑ, όσους με το μαχαίρι στο λαιμό επέλεξαν σε επτά ημέρες να ανατρέψουν τα πάντα 

γύρω τους κλείνοντας τα ιδιωτικά ιατρεία τους ανατρέποντας την προσωπική, οικογενειακή και  

επαγγελματική τους ζωή. Ένα χρόνο μετά οι γιατροί αυτοί παραμένουν στην ΠΑΑ χωρίς να έχουν 

αποκατασταθεί-εξομοιωθεί  με τους συναδέλφους του ΕΣΥ,  ούτε μισθολογικά ,  ούτε ηθικά και 

φυσικά  συνεχίζουν  να  εργάζονται  ως  γιατροί  ΠΕ  με  πλήρη  καταπάτηση  της  ιεραρχικής 

αξιολόγησης τους και σε πλήρη απαξίωση της επί τουλάχιστον εικοσιπενταετίας επιστημονικής 

προσφοράς τους.  Στις  περισσότερες  ΥΠΕ δεν έχουν ολοκληρωθεί  οι  αξιολογήσεις,  σε  κάποιες 

κρίθηκαν γιατροί που έχουν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα και σε άλλες όχι  αλλά και το ακόμη 

τραγικότερο όλων ότι όπου αυτές ολοκληρώθηκαν δεν έχει γίνει η κατάταξη και η μισθολογική 

εξομοίωση  λόγω  του  εφευρήματος  της  τελευταίας  στιγμής  περί  μη  χορήγησης  του 

χρονοεπιδόματος τους από ημερομηνία προσλήψεώς τους αλλά αρχόμενου του χρόνου από την 

ημερομηνία μετατροπής της σύμβασής τους σε ΙΔΑΧ (2004) με τη παράγραφο 1 του άρθρου 24 



του ν. 3232/04 , διάταξη που χαρακτηρίστηκε ψευδοερμηνευτική από το ανώτατο δικαστήριο και 

θέτει σε κίνδυνο τη μισθολογική εξέλιξη των γιατρών ΠΑΑ. Η παρέμβαση και η νομική σας άποψη 

κρίνεται απαραίτητη προς άρση μιας ακόμα αδικίας εις βάρος των γιατρών π. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ.

Επίσης  η  νέα  κυβέρνηση οφείλει  να  σταθεί  αρωγός  στα  2.500  θύματα  των  μνημονιακών 

απαιτήσεων  και  κυβερνήσεων,  που  εκβιάστηκαν  σε  αποχώρηση  από  την  επί  25-30  χρόνια 

υπηρεσία  τους  με  απειλές  εκβιαστικά  διλήμματα,  πλήρη  απαξίωσή  τους  και  με  δικαστικές 

διεκδικήσεις  της  υποτυπώδους  αποζημίωσης  των  15.000  ευρώ  που  έθεσε  ως  πλαφόν  ο 

προκάτοχός σας σθεναρός υποστηρικτής της τροικανής πολιτικής. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι 

για την αποκατάσταση όλων αυτών των γιατρών η  δημοσιονομική δαπάνη δεν υφίσταται  αν 

υπολογιστεί ότι η πλειονότητα αυτών έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και αποζημιώνεται γι' αυτό και 

εξυπηρετεί  μικρό αριθμό ασφαλισμένων (200)  μηνιαίως  ενώ στα ιατρεία  του  ΕΟΠΥΥ μηνιαία 

εξυπηρετούσαν πάνω από 500 ασθενείς με την ίδια αν όχι μικρότερη αποζημίωση.

 Επειδή επίκεινται νομοθετικές ρυθμίσεις για επαναπρόσληψη απολυθέντων και μετατροπή 

των ΙΔΑΧ σε μονίμους ζητάμε να είσαστε αρωγός στη προσπάθειά μας για άρση των αδικιών σε  

βάρος μας.

 Άμεσα πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3232 και να μας αναγνωριστεί  

η  προϋπηρεσία  από  ημερομηνία  προσλήψεώς  μας  και  να  επανέλθουν  στην  υπηρεσία  οι 

απολυθέντες.

 Η  αντιμετώπιση  των  προηγούμενων  κυβερνήσεων  προς  τους  γιατρούς  π.  ΙΚΑ  ΕΟΠΥΥ 

(ευνουχισμός του επιστημονικού τους έργου) επιβεβαιώνει δυστυχώς αυτό που ο καταστασιακός 

Μουσταφά  Καγιάτι  είπε:  ''  οι  γιατροί  δεν  είναι  παρά  μόνο  οι  μπαλωματήδες  της  εργατικής 

δύναμης''.
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