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Κύριε Υπουργέ, 

Όπως σας είναι γνωστό οι ιατροί – οδοντίατροι, που υπήχθησαν στις διατάξεις του
ν. 4238/2014, μεταφέρθηκαν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας,
μεταξύ των οποίων και η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΘΡΑΚΗΣ» (4η ΔΥΠε).  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  τους  σε  ασφαλισμένους  του  ανωτέρω  Ιδρύματος,
έναντι  των  προβλεπομένων  από  το  εκάστοτε  ενιαίο  μισθολόγιο  αποδοχών  των
δημοσίων υπαλλήλων 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 (1) 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 στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. 

Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης μετά την μεταφορά
των  ιατρών  –  οδοντιάτρων  στην  Υπηρεσία  της  και  αφού  αξιολογήθηκαν  και
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κατατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ.,  κλήθηκαν από
την  4η Δ.Υ.Πε.  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  ανωτέρω  ιατρών  και  οδοντιάτρων  της  4ης Δ.Υ.Πε.
υπέβαλαν  τη  ζητηθείσα  ανέκκλητη  δήλωση  επιλογής  ασφαλιστικού  και
συνταξιοδοτικού  φορέα  και  επέλεξαν  την  διατήρηση  του  προηγούμενου  της
μετάταξης/ 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).

Σημειώνουμε,  προς  πληρέστερη  ενημέρωσή  σας,  τις  κατωτέρω  διατάξεις  και
υπουργικές αποφάσεις : 

Το άρθρο 16 του ν. 4238/2014, που ορίζει ότι  : «1. Το σύνολο του μόνιμου και με
σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  (Ι.Δ.Α.Χ.)  ιατρικού,
οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού
προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ
του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων
που κατέχει. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί
έναν (1)  μήνα και εν συνεχεία, μετατάσσονται /  μεταφέρονται,  μετά από αίτηση
τους,  με  τους όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  επόμενου άρθρου,  σε  οργανικές
θέσεις  που  συνιστώνται  για  το  σκοπό  αυτόν  στις  Διοικήσεις  των  αντίστοιχων,
χωροταξικά, Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), όπως προβλέπεται με την παρ. 4
του  άρθρου  17  του  ν.  4224/2013 (Α΄  288).  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας
καθορίζεται  η  χωροταξική  κατανομή,  ανά  Υγειονομική  Περιφέρεια,  των
υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ... Στους υπαλλήλους που τίθενται σε
καθεστώς  διαθεσιμότητας  καταβάλλονται  τα  τρία  τέταρτα  (3/4)  των  αποδοχών
τους,  σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις.  Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας,
εξακολουθούν να καταβάλλονται  από το  φορέα οι  προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές  εργοδότη  και  ασφαλισμένου  που  αναλογούν  για  κύρια  σύνταξη,
επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από
τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή
διαρκεί  προσδιορίζονται  στο  75%  των  αποδοχών  αυτού.  2.  Κατ`  εξαίρεση  των
διατάξεων της  παραγράφου 1,  τίθενται  σε  καθεστώς διαθεσιμότητας  δεκαπέντε
(15)  ημερών όσοι  εκ  των  ανωτέρω περιγραφομένων υπαλλήλων εμπίπτουν  στις
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ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες: ... 3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε
καθεστώς  διαθεσιμότητας  των  ανωτέρω  υπαλλήλων  εκδίδονται  από  το  όργανο
διοίκησης του Φορέα προέλευσης..», 

Το  άρθρο  17  του  ν.  4238/2014,  που  ορίζει  ότι   : «1.  Εκ  των  υπαλλήλων  των
παραγράφων 1 και  2 του προηγούμενου άρθρου, που έχουν τεθεί  σε καθεστώς
διαθεσιμότητας,  οι  ιατροί/οδοντίατροι,  μόνιμοι  και  Ι.Δ.Α.Χ.,  μετατάσσονται/
μεταφέρονται  αναδρομικά  από  την  ημερομηνία  λήξης  του  χρόνου
διαθεσιμότητας, με την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεως
τους,  περί  αποδοχής  της  εν  λόγω  θέσης,  λαμβανομένων  υπόψη  και  των
ρυθμίσεων της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό
προσωπικό  των  ως  άνω  παραγράφων  1  και  2  μετατάσσεται/μεταφέρεται,
αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης του χρόνου διαθεσιμότητας,  με την ίδια
εργασιακή σχέση,  κατόπιν  αιτήσεως τους,  περί  αποδοχής  της  εν  λόγω θέσης.  Η
ισχύς  των  προηγούμενων  εδαφίων  αρχίζει  την  4η  Μαρτίου  2014.  Οι  ανωτέρω
αιτήσεις  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους,  εντός  επτά  (7)  εργασίμων
ημερών  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  των  διαπιστωτικών  πράξεων  της  ως  άνω
παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. Οι εν λόγω αιτήσεις, οι οποίες υπέχουν
θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του  ν.  1599/1986  (Α΄  75),  υποβάλλονται  από  τους
ενδιαφερομένους  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  των  κατά  τόπους  περιφερειακών
διοικητικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες με ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στις
αντίστοιχες  υπηρεσίες  των  Δ.Υ.Πε.  υποδοχής,  εντός  τριών  ημερών.  Το
ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό που ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο επάγγελμα και
το  οποίο  έχει  υποβάλει  αίτηση  αποδοχής  θέσης  πλήρους  και  αποκλειστικής
απασχόλησης  σε  Δ.Υ.Πε.,  οφείλει,  κατά  το  χρόνο  ανάληψης  υπηρεσίας  και
προκειμένου  να  αναλάβει,  να  προσκομίσει  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Δ.Υ.Πε.
υποδοχής βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που
χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης,
επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια
Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.).  Στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση,  η
βεβαίωση  διακοπής  δραστηριότητας  κατατίθεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία
υποδοχής, από τον υπόχρεο, αμέσως μετά τη λήψη της, το αργότερο εντός μηνός
από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως απολύονται αυτοδικαίως. 2. Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης αποδοχής ο υπάλληλος που έχει τεθεί
σε  καθεστώς  διαθεσιμότητας  απολύεται,  αυτοδικαίως,  μετά  την  πάροδο  του
προκαθορισμένου χρόνου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του παρόντος. 3.
Στην  περίπτωση  που  ο  μετατασσόμενος/μεταφερόμενος  υπάλληλος  δεν
παρουσιαστεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  φορέα  υποδοχής,  προκειμένου  να
αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως. 4. Οι πράξεις μετάταξης / μεταφοράς
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των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα
υποδοχής». 

Το  άρθρο  18  του  ν.  4238/2014,  που  ορίζει  ότι   :  «Εντός  οκταμήνου  από  την
ολοκλήρωση της μετάταξης/μεταφοράς, το ως άνω ιατρικό προσωπικό αξιολογείται
και  κατατάσσεται  σε  θέσεις  κλάδου  ιατρών/  οδοντιάτρων  του  Ε.Σ.Υ.  που  θα
ενταχθούν στο Π.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.»,
στο άρθρο 19 του ως άνω νόμου ότι : «Συμβάσεις ιατρών, οδοντιάτρων και λοιπού
προσωπικού, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
17  και  οι  οποίοι  διατηρούν  οποιασδήποτε  μορφής  εργασιακή  σχέση  με  τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλην μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίες συνήφθησαν οποτεδήποτε πριν από
τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν, αυτοδικαίως, να ισχύουν, αζημίως για τον
Οργανισμό», 

Το  άρθρο  21  του  ν.  4238/2014,  που  ορίζει  ότι  : «1.  Το  πάσης  φύσεως
ιατρικό/οδοντιατρικό,  νοσηλευτικό  και  λοιπό  προσωπικό  που  μετατάσσεται  ή
μεταφέρεται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, σε θέσεις
που συστήνονται για το σκοπό αυτόν, σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια
(Δ.Υ.Πε.), σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), μετά
την  έκδοση  της  αναφερόμενης  κοινής  υπουργικής  απόφασης  ως  ορίζεται  στη
διάταξη,  μισθοδοτείται  από  τους  Φορείς  αυτούς  ...  Για  τη  μισθοδοσία  του
προσωπικού αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
2592/1998  (Α΄  57)  και  του  π.δ.  412/1998  (Α΄  288),  όπως  ισχύουν.  ...  Για  τις
πρόσθετες  αμοιβές,  εφημερίες,  νυχτερινά  και  εξαιρέσιμα,  έχουν  εφαρμογή  οι
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). 2. [όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο
χρόνο  πριν  από  την  τροποποίησή  της  από  το  άρθρο 38  παρ.  3  και  4  του  ν.
4368/2016, Α΄ 21] Το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου
1, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., διατηρεί το σύνολο των τακτικών αποδοχών που λαμβάνουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4224/2013 (Α΄ 288) και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και
κατάταξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος. Μετά την
ένταξη τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., λαμβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. ... 11. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου». 

Το άρθρο 22 παρ. 1 του ν.  4238/2014,  που ορίζει  ότι   : «Στο άρθρο 25 του ν.
1397/1983 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: “2. Οι θέσεις
του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., συνιστώνται κατά ειδικότητα με απόφαση
των  Υπουργών  Υγείας,  Οικονομικών  και  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  κατά  Νοσοκομείο,  Κέντρο  Υγείας,  Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο ή και Δ.Υ.Πε., ύστερα από εισήγηση των οικείων Διοικητών
των Υ.Π.Ε. και έγκριση από το ΚΕ.Σ.Υ.Πε.»,
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Το άρθρο 24 του ν. 4238/2014, που ορίζει ότι  : «1. Οι τυχόν θέσεις του κλάδου ΠΕ
ιατρών  -  οδοντιάτρων  πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  που  θα
παραμείνουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης/μετακίνησης
σύμφωνα  με  τον  παρόντα  νόμο,  καταργούνται  αυτοδικαίως.  Με  απόφαση  του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας διαπιστώνεται
η κατάργηση αυτών...»,

Το άρθρο 25 του ν. 4238/2014, που ορίζει ότι  : «1. Η αίτηση των ιατρών που έχουν
μεταταχθεί με την ανωτέρω διαδικασία, για ένταξη τους στον κλάδο ειδικευμένων
ιατρών  Ε.Σ.Υ.  και  κατάταξη  τους  στους  βαθμούς  Διευθυντή,  Επιμελητή  Α΄  ή
Επιμελητή  Β΄  πρέπει  να  γίνει  εντός  ενός  (1)  μηνός  από  την  ανάληψη  των
καθηκόντων τους. Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ή δεν αξιολογηθούν
θετικά  για  ένταξη  στον  κλάδο  ειδικευμένων  ιατρών  Ε.Σ.Υ.,  παραμένουν
υπηρετούντες στον κλάδο ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων. 2. ...».

Την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17), στην οποία παραπέμπει
η ως άνω διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του ν.  4238/2014, που ορίζει ότι : «1.
Συστήνεται  κλάδος  ΠΕ  ιατρών-οδοντιάτρων  πλήρους  και  αποκλειστικής
απασχόλησης  στις  Διοικήσεις  των  Υγειονομικών  Περιφερειών  (ΔΥΠε).  2.
Συστήνονται  και  οι  ακόλουθοι  κλάδοι  στις  Διοικήσεις  των  Υγειονομικών
Περιφερειών (ΔΥΠΕ): ... 3. Η καταβαλλόμενη μισθοδοσία στο προσωπικό, το οποίο
εντάσσεται στους κλάδους των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 4024/2011. ...». 

Την  Γ.Π.  οικ.  16339/18.2.2014  απόφαση  του  Υφυπουργού  Υγείας  (ΦΕΚ  Β΄
376/18.2.2014), που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. γ του ν. 4238/2014,
με  την  οποία  κατανεμήθηκαν  χωροταξικά,  ανά  υγειονομική  περιφέρεια,  οι
υφιστάμενες  Μονάδες  Υγείας  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  που  σύμφωνα  με  τις
προαναφερθείσες  διατάξεις  του  ν.  4238/2014 μεταφέρθηκαν  και  εντάχθηκαν
στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Π.Ε. της χώρας. 

Τέλος,  την  ΓΠ/οικ.  18936/26.2.2014  απόφαση των  Υπουργών  Οικονομικών  -
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  -  Υγείας  (Β΄
485/27.2.2014), με την οποία συστήθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 1 του ν.
4238/2014 και 17 του ν. 4224/2013, 9.930 οργανικές θέσεις μόνιμου και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προσωπικού στις Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.)

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 λόγω της υπαγωγής τους στο ν. 4238/2014, μεταφέρθηκαν στην 4 η

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
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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)

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.

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

Φυσικά εκτός των ανωτέρω καταβάλλονταν και οι βαρύνουσες τον εργοδότη (4η

Δ.Υ.Πε.) 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 ενημέρωση των ανωτέρω ιατρών & οδοντιάτρων, η 4η Δ.Υ.Πε. μετέβαλε
αυθαίρετα  και  μη  νόμιμα  το  ασφαλιστικό  τους  καθεστώς,  χωρίς  φυσικά  να
υποβληθεί κάποια νέα δήλωση απ’ αυτούς. Έτσι, από την 01η Αυγούστου 2020, η
4η Δ.Υ.Πε.,  αποφάσισε,  παράνομα  και  αυθαίρετα,  να  αποδίδει  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, η 4η Δ.Υ.Πε., άλλαξε μονομερώς, παράνομα και αυθαίρετα το ασφαλιστικό
–  συνταξιοδοτικό  καθεστώς  και  φορέα  των  ανωτέρω  ιατρών  και  οδοντιάτρων
Ι.Δ.Α.Χ. (χωρίς καν να τους ενημερώσει). 

Η «δικαιολογία» για τις ανωτέρω έκνομες, αυθαίρετες και απαράδεκτες ενέργειες
της 4ης Δ.Υ.Πε., 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.  Από  μηνών  και  πλέον  ‘’δήθεν’’  βρίσκονται  σε
αναμονή απάντησης από τον ΕΦΚΑ για την επίλυση του θέματος, Δηλαδή ο ΕΦΚΑ
τελικά θα καθορίσει την φύση της εργασιακής σχέσης των γιατρών. » !!!.

6



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  διατάξεων  του  νόμου,  των  δικαστικών  αποφάσεων  και  των
ανέκκλητων  δηλώσεων  επιλογής  ασφαλιστικού  –  συνταξιοδοτικού  φορέα  &
καθεστώτος. 

Οι επανειλημμένες και συνεχείς οχλήσεις, διαμαρτυρίες και συναντήσεις των μελών
του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  προς  την   4η Δ.Υ.Πε.  και  τους  αρμόδιους  υπηρεσιακούς
παράγοντες  της  4ης Δ.Υ.Πε.,  για  τη  διόρθωση  του  σφάλματός  τους,  απέβησαν
άκαρπες.  Για  το  λόγο  αυτόν  ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (μέλη του οποίου είναι οι θιγόμενοι ιατροί και οδοντίατροι της
4ης Δ.Υ.Πε., τους οποίους και εκπροσωπεί), αναγκάστηκε να απευθύνει εξώδικη που
επιδόθηκε νόμιμα στην 4η Δ.Υ.Πε., με την οποία τους κάλεσε να προβούν σε όλες
τις  νόμιμες  ενέργειες  για  διόρθωση  των  ασφαλιστικών  στοιχείων  των  ανωτέρω
ιατρών –  οδοντιάτρων, έτσι  ώστε  να αποδίδονται  κανονικά (και  αναδρομικά)  οι
εισφορές ασφαλισμένου σύνταξης, υγείας και πρόνοιας, για τους ανωτέρω ιατρούς
και  οδοντιάτρους,  όπως  πριν  από   την  αυθαίρετη  και  παράνομη  μεταβολή,
δηλώνοντας ότι τόσο η Διοίκηση της 4ης Δ.Υ.Πε. όσο και κάθε αρμόδιος υπάλληλος ή
υπηρεσιακός παράγοντάς της παραβιάζουν εσκεμμένα και αδικαιολόγητα το νόμο
και τις υποχρεώσεις τους και ότι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για όλα τα ανωτέρω.

Όμως μέχρι και σήμερα η 4η Δ.Υ.Πε. και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντές της
αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο και τις ανέκκλητες δηλώσεις που υποβλήθηκαν
από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της 4ης Δ.Υ.Πε.,  των οποίων η υποβολή έγινε
μετά από  εντολή της 4ης Δ.Υ.Πε. και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της. 

Παρά το  γεγονός  ότι  η  4η Δ.Υ.Πε.  και  οι  αρμόδιοι  υπηρεσιακοί  παράγοντές  της
γνωρίζουν καλά ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  με  το  ν.  4238/2014
μεταφέρθηκαν στην 4η Δ.Υ.Πε. (όπως και σε όλες τις άλλες Δ.Υ.Πε.), 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, αποδίδουν 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 γνωρίζουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους ,
αρνούνται  να  συμμορφωθούν  με  το  νόμο  και  τις  δηλώσεις  των  ιατρών  –
οδοντιάτρων περί ανέκκλητης δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα που έλαβαν
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χώρα  μετά  από  εντολές  και  αποφάσεις  της  4ης  Δ.Υ.Πε.  και  των  αρμόδιων
υπηρεσιακών παραγόντων της.

Αυθαίρετα και μη νόμιμα και παρότι γνωρίζουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους ,
αψηφούν ακόμη και τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε:
της Ολομέλειας του Α.Π. 3/2022 σελ.  3,10,11,12,  του Εφετείου Πειραιά με σριθ.
Αποφ.224/2021 σελ. 5-6,7, 8,  του Μονομελούς Πρωτ. Θεσσαλονίκης, δικάζων ως
Εφετείο αρ. αποφ.14249 σελ. 15,16,17) για το ζήτημα, που έχουν  κρίνει τα ίδια για
το ζήτημα της σχέσης εργασίας των ανωτέρω ιατρών και οδοντιάτρων, ότι δηλαδή
δεν μεταβλήθηκε η φύση τους και εξακολουθεί να είναι Ι.Δ.Α.Χ. 

Αυθαίρετα και μη νόμιμα και παρότι γνωρίζουν τις  σχετικές υποχρεώσεις  σας ,
μετέβαλαν 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 απαίτησαν και  παρέλαβαν  η  4η  Δ.Υ.Πε.  και  οι  αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες της). 

Πλέον είναι φανερό ότι η 4η Δ.Υ.Πε. και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντές της
εσκεμμένα,  συστηματικά  και  εν  γνώσει  τους,  παραβιάζοντας  το  νόμο  και  τα
υπηρεσιακά  τους  καθήκοντα,  προέβησαν  στη  μη  νόμιμη,  μεταβολή   του
συνταξιοδοτικού  –  ασφαλιστικού  καθεστώτος  κυρίας,  επικουρικής  ασφάλισης,
πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των ανωτέρω ιατρών – οδοντιάτρων της 4ης

Δ.Υ.Πε. 

Κύριε Υπουργέ, 

υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις ανωτέρω εσκεμμένες και έκνομες ενέργειες είναι η
Διοίκηση  και  οι  αρμόδιοι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  της  4ης Δ.Υ.Πε.,  οι  οποίοι
αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις και να προβούν
στη διόρθωση των ασφαλιστικών στοιχείων των ανωτέρω  ιατρών – οδοντιάτρων,
όπως εκ του νόμου έχουν υποχρέωση.

Θεωρούμε  αυτονόητο  ότι  όποιοι  παραβιάζουν  το  νόμο  και  τις  δικαστικές
αποφάσεις, πρέπει να υποστούν τις προβλεπόμενες συνέπειες και ότι το Υπουργείο
σας στο οποίο ανήκει η 4η Δ.Υ.Πε., έχει υποχρέωση να επαναφέρει τη Διοίκηση της
4ης Δ.Υ.Πε. στη νομιμότητα, αλλά και να αποδώσει ευθύνες σε όσους πεισματικά
επιμένουν να μην εφαρμόζουν το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις. 

Ερωτάσθε λοιπόν κύριε Υπουργέ :  

εάν  τελικά  κάθε  Διοικητής  και  διοικητικός  –  υπηρεσιακός  παράγοντας
οποιασδήποτε Δ.Υ.Πε. έχει το δικαίωμα να παραβιάζει το νόμο και τις δικαστικές
αποφάσεις, κατά το δοκούν και μάλιστα χωρίς καμία συνέπεια και 
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σε  ποιες  ενέργειες  θα προβείτε  για  να  τηρηθεί  επιτέλους  η  νομιμότητα  και  να
επιβληθούν  οι  από  το  νόμο  προβλεπόμενες  κυρώσεις  σε  όσους  πεισματικά
επιμένουν  να  μην  εφαρμόζουν  το  νόμο  και  τις  δικαστικές  αποφάσεις  και  να
υποστούν τις συνέπειες των έκνομων ενεργειών τους. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

 1.Γνωμοδοτικό σημείωμα κ. Η. Σαρακενίδη, Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω

 2.Γνωμοδοτικό σημείωμα νομικού συμβούλου 4ης ΥΠΕκ.Αργαλιά

3, Απ. Ολομέλειας Αρ. Πάγου 3/2022

4. Απ. Εφετείου Πειραιά 224/2021

5. Απ. Μονομελούς Πρωτ, Θεσσαλονίκης δικάζων ως Εφετείο 14249/2021

6.Υπόμνημα προς Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη

7.Ανοιχτή επιστολή Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη

ΓΙΑ ΤΟΝ  Σ.Ε.Υ.Π.  Π.Φ.Υ.  Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                              Μανιάτη Νικολέτα Καλπαζίδου Ζωή
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