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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Υγείας 

 
Θέμα: Αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ιατρών ΙΔΑΧ της 4η ΔΥΠε, μέλη του 

Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Φροντίδας Υγείας Β. Ελλάδας 
 

Όπως είναι γνωστό οι ιατροί – οδοντίατροι, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 
4238/2014, μεταφέρθηκαν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, μεταξύ 
των οποίων και στη «ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ» (4η ΔΥΠε). Ειδικότερα οι ιατροί και οδοντίατροι – μέλη του Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ. Β. 
Ελλάδας, αρχικά είχαν προσληφθεί από το τότε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 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 κατατάχθηκαν σε θέσεις 
κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., τους κάλεσε να υποβάλουν 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. 
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.  

Μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2020 οι ανωτέρω ιατροί και οδοντίατροι είχαν ενταχθεί 
στον προηγούμενο φορέα ασφάλισης, δηλαδή αρχικά στο πρώην ΤΣΑΥ και κατόπιν μετά 
τη ίδρυση του ΕΦΚΑ, στον Τομέα Υγειονομικών – ΕΤΑΑ του ΕΦΚΑ. Aπό το μήνα Αύγουστο 
του έτους 2020 εντελώς ξαφνικά και χωρίς καν να υπάρξει αιτιολόγηση και ενημέρωση των 
ανωτέρω ιατρών & οδοντιάτρων, η 4η Δ.Υ.Πε. μετέβαλε αυθαίρετα το ασφαλιστικό τους 
καθεστώς, χωρίς φυσικά να υποβληθεί κάποια νέα δήλωση απ’ αυτούς. Έτσι, από την 1η 
Αυγούστου 2020 η 4η Δ.Υ.Πε., αποφάσισε 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.). Σημειωτέον δε, ότι οι άλλες έξι (6) 
Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας συνεχίζουν 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 και καθεστώτος. Οι επανειλημμένες και 
συνεχείς οχλήσεις, διαμαρτυρίες και συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου προς 
την 4η Δ.Υ.Πε. (τον Διοικητή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της), προς 
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, για τη διόρθωση του 
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σφάλματός τους, απέβησαν άκαρπες. Μέχρι και σήμερα η 4η Δ.Υ.Πε. και οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί της παράγοντες, παρά την θετική γνωμοδότηση του ίδιου νομικού της 
συμβούλου, 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.  

 
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα 

προβεί η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των συγκεκριμένων ιατρών και οδοντιάτρων του;  
 
                                                                                                      Οι Βουλευτές 
                                                                                                     Δελής Γιάννης 
                                                                                               Στολτίδης Λεωνίδας 
 




