
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του  σωματείου  εργαζομένων  με  την  επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Αγγελάκη 37) και

εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Το  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –

ΘΡΑΚΗΣ»  (4η ΔΥΠε),  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  (οδός

Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Προς τον Διοικητή του ν.π.δ.δ.  «ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –  ΘΡΑΚΗΣ»  (4η ΔΥΠε), που

κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 16).

Όπως καλά γνωρίζετε μέλη του Συλλόγου μας είναι μεταξύ άλλων

και  ιατροί  –  οδοντίατροι,  που  υπήχθησαν  στις  διατάξεις  του  ν.

4238/2014  και  μεταφέρθηκαν  στην  Υπηρεσία  σας.  Ειδικότερα  οι

ανωτέρω ιατροί και οδοντίατροι – μέλη του Συλλόγου μας, αρχικά

είχαν  προσληφθεί  από  το  τότε  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  με  ειδικές  συμβάσεις

ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  του  άρθρου  10  του  ν.δ.

1204/1972.  Δυνάμει  των  εν  λόγω συμβάσεων,  είχαν  αναλάβει  την

υποχρέωση  της  παροχής  περίθαλψης  της  ειδικότητας  στους

ασφαλισμένους του ανωτέρω Ιδρύματος, έναντι των προβλεπομένων

από  το  εκάστοτε  ενιαίο  μισθολόγιο  των  δημοσίων  υπαλλήλων
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αποδοχών  και  υπηρετούσαν  ασκώντας  τα  καθήκοντα  που

συναρτώνται με την ανωτέρω αναφερόμενη ειδικότητα καθενός, σε

υγειονομικούς  σχηματισμούς  αυτού  -   Μονάδες  Υγείας  (Μ.Υ)  και

Τοπικές Μονάδες Υγείας (Τ.Μ.Υ.).

Από την 1-1-2012 οι ανωτέρω ιατροί & οδοντίατροι, δυνάμει των

σχετικών διατάξεων του ν.3918/2011, μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

που συνεστήθη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το άρθρο 17

του ν. 3918/2011.

Ακολούθως,  δυνάμει  των  διατάξεων  του  ν.4238/2014 (ΦΕΚ  Α'

38/17-02-2014)  τέθηκαν  σε  διαθεσιμότητα  για  ένα  μήνα  από  τη

δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (δηλαδή από την 18-02-2014 μέχρι

και την 17-03-2014) και στη συνέχεια την 18-03-2014, μεταφέρθηκαν

στην 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας –  Θράκης,

όπου και συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι σήμερα.

Μετά την ένταξή τους στην 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας – Θράκης και αφού αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε

θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., οι ανωτέρω κλήθηκαν

από εσάς να υποβάλλουν υποχρεωτικά, ανέκκλητη δήλωση επιλογής

ασφαλιστικού  και  συνταξιοδοτικού  φορέα  και  σύμφωνα με  την  4η

Δ.Υ.ΠΕ., οι επιλογές τους ήταν :

 Είτε  η  διατήρηση του,  προηγούμενου  της

μετάταξης/μεταφοράς,  συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού  καθεστώτος

κυρίας,  επικουρικής  ασφάλισης,  πρόνοιας  και  υγειονομικής

περίθαλψης (δηλ. του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ). 

 Είτε η υπαγωγή στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς

του Δημοσίου (Δημόσιο, ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ, ΤΠΔΥ).

Το  σύνολο  –  σχεδόν  –  των  ιατρών  και  οδοντιάτρων  που

υπηρετούσαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου  χρόνου  (Ι.Δ.Α.Χ.),  υπέβαλαν  τη  ζητηθείσα  ανέκκλητη

δήλωση  επιλογής  ασφαλιστικού  και  συνταξιοδοτικού  φορέα  και

επέλεξαν  την  διατήρηση  του  προηγούμενου  της  μετάταξης/
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μεταφοράς ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού φορέα και καθεστώτος

(δηλ.  το  πρώην  ΕΤΑΑ  –  ΤΣΑΥ),  δεδομένου  ότι  η  συντριπτική  τους

πλειοψηφία  είχε  ήδη  από  25  έως  35  χρόνια  στην  ασφάλιση  του

ανωτέρω φορέα (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ).

Μέχρι  το  μήνα  Ιούλιο  του  έτους  2020  οι  ανωτέρω  ιατροί  και

οδοντίατροι που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου  χρόνου  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  επειδή  υπήχθησαν  στο  ν.

4238/2014  μεταφέρθηκαν  στην  4η Δ.Υ.Πε.,  είχαν  ενταχθεί  στον

προηγούμενο φορέα ασφάλισης, δηλαδή αρχικά στο πρώην ΤΣΑΥ και

κατόπιν μετά τη ίδρυση του ΕΦΚΑ, στον Τομέα Υγειονομικών – ΕΤΑΑ

του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ),  διότι όλοι οι  –  βάσει του ν.  4238/2014 –

ενταχθέντες στην 4η Δ.Υ.ΠΕ.  ιατροί  και  οδοντίατροι  Ι.Δ.Α.Χ.,  είχαν

υποβάλλει  τη  σχετική  ανέκκλητη  δήλωση  ότι  επιθυμούν  να

διατηρήσουν το προηγούμενο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους

καθεστώς. 

Επίσης μέχρι τότε (Ιούλιος του 2020),  οι εισφορές ασφαλισμένου

σύνταξης,  υγείας  και  πρόνοιας,  για  τους  ανωτέρω  ιατρούς  και

οδοντιάτρους, αποδίδονταν από εσάς κανονικά ως εξής : 

α) στον Τομέα Υγειονομικών – ΕΤΑΑ του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ)

i. Τομέας σύνταξης 6,67% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών 

ii. Τομέας υγείας  2,55% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών

iii. Τομέας πρόνοιας 26 € ή 31 € ή 37 € μηνιαίως κατόπιν επιλογής

του κάθε ιατρού.

iv. Στέγη υγειονομικών 2 € μηνιαίως

β) και στον ΕΦΚΑ:

i. Επικουρική  ασφάλιση  :  3,25%  επί  των  μικτών  μηνιαίων

αποδοχών.

ii. Συνεισπραττόμενες εισφορές : 3,68% επί των μικτών μηνιαίων

αποδοχών.
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Φυσικά  εκτός των ανωτέρω καταβάλλονται και οι βαρύνουσες τον

εργοδότη  εισφορές στα ποσοστά που αναλογούν στον εργοδότη (4η 

Δ.Υ.Πε.).

Όμως, από το μήνα Αύγουστο του έτους 2020 εντελώς ξαφνικά και

χωρίς  καν  να  υπάρξει  καν  ενημέρωση  των  ανωτέρω  ιατρών  &

οδοντιάτρων (μελών του Συλλόγου),  μεταβάλατε αυθαίρετα και μη

νόμιμα το ασφαλιστικό τους καθεστώς, χωρίς φυσικά να υποβληθεί

καμία  σχετική  δήλωση  απ’  αυτούς.  Έτσι,  από  την  01η Αυγούστου

2020, αποφασίσατε να αποδίδετε τις εισφορές των ανωτέρω ιατρών

και  οδοντιάτρων  :  α)  για  τον  κλάδο  σύνταξης  στο  Τομέα  του

Δημοσίου, β) για τον κλάδο περίθαλψης στον Τομέα Μισθωτών του

ΕΦΚΑ και γ) για τον κλάδο πρόνοιας 26 ή 31 ή 37€ μηνιαίως στον

Τ.Π.Δ.Υ. (χωρίς κράτηση Μ.Τ.Π.Υ.). 

Δηλαδή,  εσείς  και  οι  υπηρεσίες  μισθοδοσίας  σας,  αλλάξατε

μονομερώς  και  αυθαίρετα  το  ασφαλιστικό  –  συνταξιοδοτικό

καθεστώς και φορέα των ανωτέρω ιατρών και οδοντιάτρων Ι.Δ.Α.Χ.

(χωρίς καν να τους ενημερώσετε), ενώ γνωρίζετε καλά ότι οι ιατροί

και οδοντίατροι στους οποίους έλαβε χώρα αυτή η αυθαίρετη και μη

νόμιμη μεταβολή, συνταξιοδοτούνται είτε σε λίγους μήνες είτε σε 3

έως 5 χρόνια από σήμερα. 

Η  «δικαιολογία»  σας  για  τις  ανωτέρω  έκνομες,  αυθαίρετες  και

απαράδεκτες ενέργειές σας, είναι ότι δήθεν «οι ανωτέρω ιατροί και

οδοντίατροι, έχουν καταστεί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου

ιατρών  ΕΣΥ»  (sic)  και  ότι  δήθεν  «υπάγονται  στην  ασφάλιση  του

Δημοσίου» !!!.

Σημειωτέον δε, ότι οι άλλες έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες της

χώρας (νομίμως ενεργώντας) συνεχίζουν – και ορθά – να ασφαλίζουν

τους ιατρούς που μεταφέρθηκαν σ’ αυτές, στον Τομέα Υγειονομικών –

ΕΤΑΑ  του  ΕΦΚΑ  (πρώην  ΤΣΑΥ),  βάσει  των  προπαρατεθεισών

διατάξεων  του  νόμου,  των  δικαστικών  αποφάσεων  και  των
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ανέκκλητων  δηλώσεων  επιλογής  ασφαλιστικού  –  συνταξιοδοτικού

φορέα & καθεστώτος. 

Με  επανειλημμένες  και  συνεχείς  οχλήσεις,  διαμαρτυρίες  και

συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου με τη Διοίκηση και με

τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της 4ης Δ.Υ.Πε., ζητήσαμε

τη διόρθωση του σφάλματός σας, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα

αρνείσθε να εφαρμόσετε το νόμο και να εφαρμόσετε τις ανέκκλητες

δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τα ανωτέρω μέλη του Συλλόγου μας,

δηλώσεις των οποίων η υποβολή έγινε μετά από δική σας εντολή. 

Επειδή  σας  έχουμε  ενημερώσει  προσωπικά  (εσάς  ως  Διοικητή,

αλλά και τους αρμόδιους υπάλληλους και υπηρεσιακούς παράγοντες

της 4ης Δ.Υ.Πε) και γνωρίζετε καλά ότι : 

 Οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μεταφέρθηκαν

στις Δ.Υ.Πε. με το ν. 4238/2014, εξακολουθούν και μετά την ένταξη

τους  στον  κλάδο  των  ιατρών  ΕΣΥ,  να  συνδέονται  με  συμβάσεις

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 Αυθαίρετα, μη νόμιμα και κατά παράβαση των κειμένων

διατάξεων, αψηφώντας και τις σχετικές με το ζήτημα δικαστικές

αποφάσεις,  αποδίδετε  τις  εισφορές  των  ανωτέρω  ιατρών  και

οδοντιάτρων : α) για τον κλάδο σύνταξης στο Τομέα του Δημοσίου,

β) για τον κλάδο περίθαλψης στο ΙΚΑ και γ) για τον κλάδο πρόνοιας

26 ή 31 ή 37€ μηνιαίως στον Τ.Π.Δ.Υ. (χωρίς κράτηση Μ.Τ.Π.Υ.). 

 Αυθαίρετα  και  μη  νόμιμα  και  παρότι  γνωρίζετε  τις

σχετικές  υποχρεώσεις  σας,  αρνείσθε  να  συμμορφωθείτε  με  το

νόμο  και  τις  δικές  σας  εντολές  και  αποφάσεις  περί  ανέκκλητης

δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα 

 Αυθαίρετα  και  μη  νόμιμα  και  παρότι  γνωρίζετε  τις

σχετικές  υποχρεώσεις  σας,  αψηφάτε  ακόμη  και  τις  εκδοθείσες

δικαστικές αποφάσεις του Α.Π. και του ΣτΕ για το ζήτημα, που έχουν

κρίνει  τα  ίδια  για  το  ζήτημα της  σχέσης  εργασίας  των  ανωτέρω
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ιατρών και οδοντιάτρων, ότι δηλαδή δεν μεταβλήθηκε η φύση τους

και εξακολουθεί να είναι Ι.Δ.Α.Χ. 

 Αυθαίρετα  και  μη  νόμιμα  και  παρότι  γνωρίζετε  τις

σχετικές  υποχρεώσεις  σας,  μεταβάλλατε  το  ασφαλιστικό  –

συνταξιοδοτικό  καθεστώς  και  τον  φορέα  Ε.Φ.Κ.Α.  των  ανωτέρω

ιατρών και οδοντιάτρων Ι.Δ.Α.Χ., παραβλέποντας : α) τις διατάξεις

που διέπουν τις περιπτώσεις τους, β) τις δικαστικές αποφάσεις και γ)

τις  ανέκκλητες  δηλώσεις  επιλογής  ασφαλιστικού  και

συνταξιοδοτικού καθεστώτος των ιατρών – οδοντιάτρων (τις οποίες

εσείς οι ίδιοι απαιτήσατε). 

Επειδή για όλα τα ανωτέρω σας έχουμε ενημερώσει  προσωπικά

(εσάς  ως  Διοικητή,  αλλά  και  τους  υπαλλήλους  και  υπηρεσιακούς

παράγοντες της 4ης Δ.Υ.Πε) και γνωρίζετε καλά ότι είναι αυθαίρετη,

δεν  στηρίζεται  στο  νόμο,  ούτε  στις  κείμενες  διατάξεις  και

αποφάσεις,  η  αιτιολογία που προβάλλεται  από εσάς ότι  δήθεν  «οι

ανωτέρω  ιατροί  και  οδοντίατροι  υπάγονται  στην  ασφάλιση  του

Δημοσίου» και  ότι  δήθεν  «έχουν  καταστεί  μόνιμοι  δημόσιοι

υπάλληλοι». 

Επειδή για το ίδιο ζήτημα σας έχουμε προσκομίσει  και  σχετική

γνωμοδότηση, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα σχετικά με

την υπόθεση ζητήματα. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ  για  την  εσκεμμένη  και  συστηματική

παραβίαση του νόμου, την αυθαίρετη και εν γνώσει σας μη νόμιμη,

μεταβολή  του συνταξιοδοτικού – ασφαλιστικού καθεστώτος κυρίας,

επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των

ανωτέρω ιατρών – οδοντιάτρων – μελών του Συλλόγου μας. 
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ  για  την  εσκεμμένη  και  συστηματική

παραβίαση  και  αδιαφορία  σας  να  εφαρμόσετε  την  –  από  εσάς

ζητηθείσα  –  ανέκκλητη  δήλωση  επιλογής  ασφαλιστικού  και

συνταξιοδοτικού  φορέα,  με  την  οποία  επελέγη  από  τους  ανωτέρω

ιατρούς και οδοντιάτρους μέλη του Συλλόγου μας η διατήρηση του,

προηγούμενου  της  μετάταξης/μεταφοράς,  συνταξιοδοτικού-

ασφαλιστικού καθεστώτος κυρίας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας

και υγειονομικής περίθαλψης (δηλ. του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ).

ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι  έχετε  την  υποχρέωση  και  είστε

αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι (εσείς ο ίδιος και οι αρμόδιοι

υπηρεσιακοί παράγοντες της 4ης Δ.Υ.Πε.) για την εφαρμογή του νόμου

και την διόρθωση των ασφαλιστικών στοιχείων των ανωτέρω ιατρών

– οδοντιάτρων – μελών του Συλλόγου μας, στην οποία εσκεμμένα και

συστηματικά αρνείσθε να προβείτε.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ για τελευταία φορά και  εντός προθεσμίας δέκα

ημερών  από  την  επίδοση  της  παρούσας,  να  προβείτε  σε  όλες  τις

νόμιμες ενέργειες  για διόρθωση των ασφαλιστικών στοιχείων των

ανωτέρω  ιατρών  –  οδοντιάτρων  –  μελών  του  Συλλόγου  μας,  έτσι

ώστε  να  αποδίδετε  (και  αναδρομικά)  τις εισφορές  ασφαλισμένου

σύνταξης,  υγείας  και  πρόνοιας,  για  τους  ανωτέρω  ιατρούς  και

οδοντιάτρους, ως εξής : 

α) στον Τομέα Υγειονομικών – ΕΤΑΑ του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ)

 Τομέας σύνταξης 6,67% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών 

 Τομέας υγείας  2,55% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών

 Τομέας  πρόνοιας  26  €  ή  31  €  ή  37  €  μηνιαίως  κατόπιν

επιλογής του κάθε ιατρού.

 Στέγη υγειονομικών 2 € μηνιαίως

β) και στον ΕΦΚΑ:

 Επικουρική  ασφάλιση  :  3,25%  επί  των  μικτών  μηνιαίων

αποδοχών.
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 Συνεισπραττόμενες  εισφορές  :  3,68%  επί  των  μικτών

μηνιαίων αποδοχών.

καθώς  και  τις  ανάλογες  και  βαρύνουσες  εσάς  ως  εργοδότη

εισφορές στα ποσοστά που αναλογούν στον εργοδότη. 

ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι  εσείς  και  κάθε  αρμόδιος  υπάλληλος  ή

υπηρεσιακός παράγοντας της 4ης Δ.Υ.Πε., παραβιάζετε εσκεμμένα και

αδικαιολόγητα το νόμο και τις υποχρεώσεις σας και συνεπώς είστε

προσωπικά υπεύθυνοι για όλα τα ανωτέρω.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι εφόσον εντός προθεσμίας δέκα ημερών από

την επίδοση της παρούσας,  δεν διορθώσετε τις έκνομες ενέργειές

σας  και  αρνηθείτε  να  συμμορφωθείτε  με  τις  εκ  του  νόμου

απορρέουσες  υποχρεώσεις  σας,  θα  ασκήσουμε  εναντίον  σας  και

εναντίον κάθε άλλου υπευθύνου, όλες τις νόμιμες ενέργειες για την

τήρηση του νόμου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανωτέρω

ιατρών – οδοντιάτρων – μελών του Συλλόγου μας. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής και με τη ρητή επιφύλαξη παντός

νομίμου  δικαιώματός  μας,  παραγγέλλεται  να  επιδώσει  νόμιμα  την

παρούσα στο  Νομικό  Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ»

(4η Δ.Υ.Πε),  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  (Αριστοτέλους  16)  και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή της, για να λάβουν γνώση

και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα

στην  οικεία έκθεση επίδοσης. 

Θεσσαλονίκη, 15-06-2022

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Ν. ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.3711)

ΦΡΑΓΚΩΝ 14 -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 547-820 & 553-362

email : ilias@saraken.gr
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