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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Οι πρωτοβάθμιες δημόσιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες 

αποτελούν  πλέον  το  Π.Ε.Δ.Υ.,  στελεχώνονται  κατά  κύριο  λόγο  από  τους 

ιατρούς  που  υπηρετούσαμε  αρχικά  στο  Ι.Κ.Α.  και  στη  συνέχεια  στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Καταρχάς απασχολούμασταν στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ ως «θεράποντες 

ιατροί»  βάσει  «ειδικής  σύμβασης»  που  είχαμε  συνάψει  με  το  Ίδρυμα 

σύμφωνα με το άρθρο 10 ν.δ. 1204/1972 [ΦΕΚ Α΄ 123], ενώ στη συνέχεια 

μεταφερθήκαμε με το άρθρο 26 παρ. 1  ν. 3918/2011 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «με την 

ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα» και  

αποδοχές που κατείχαμε προηγουμένως.  Εξάλλου, κατά την υπηρεσία μας 

στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απασχολούμασταν 27 ώρες 

εβδομαδιαίως και  αμειβόμασταν βάσει του ενιαίου μισθολογίου, ήτοι από 900 

έως 1.150 ευρώ καθαρά, αναλόγως του χρόνου προϋπηρεσίας. Ενόψει της 

σχετικά χαμηλής αμοιβής μας είχαμε το δικαίωμα παράλληλης διατήρησης 

ιδιωτικού ιατρείου. 

Με  τον  καταστροφικό  μνημονιακό  νόμο  4238/2014  (ά.  17  και  18)  η 

υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του εθνικού πρωτοβάθμιου συστήματος 

υπηρεσιών υγείας ανατράπηκε πλήρως. Καταργήθηκαν όλες οι υφιστάμενες 

θέσεις  ιατρικού  προσωπικού  στις  Μονάδες  Υγείας  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  το 

σύνολο του προσωπικού αυτού τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Οι ιατροί κληθήκαμε 

να υποβάλλουμε εντός 7 (!) εργασίμων ημερών από τη θέση σε διαθεσιμότητα 

«αίτηση  περί  αποδοχής»  θέσης  υπαλλήλου  πλήρους  και  αποκλειστικής 

απασχόλησης  κλάδου/ειδικότητας  ιατρού/οδοντιάτρου  ΠΕ.  Όσοι  ιατροί  δεν 

υπέβαλαν  τέτοια  αίτηση  απελύθησαν  αμέσως.  Οι  υπόλοιποι  κλήθηκαν  να 
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αναλάβουν καθήκοντα σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις 

Δ.Υ.Πε.  (Διευθύνσεις  Υγειονομικών  Περιφερειών),  μετά  όμως  από  τη 

σφράγιση του ιδιωτικού ιατρείου (υποχρέωση προσκομιδής στην υπηρεσία 

κατά την ανάληψη καθηκόντων της βεβαίωσης διακοπής άσκησης ελεύθερου 

επαγγέλματος  από  τη  Δ.Ο.Υ.,  άλλως  –σε  περίπτωση  αδυναμίας  έγκαιρης 

χορήγησης της βεβαίωσης- αντιγράφου της αίτησης διακοπής προς τη Δ.Ο.Υ. 

και της σχετικής βεβαίωσης εντός μήνα).  Δεν μας δόθηκε καμία απολύτως 

μεταβατική περίοδος προκειμένου να φροντίσουμε για την ομαλή αποχώρησή 

μας από το ιδιωτικό ιατρείο. 

Μετά  την  μεταφορά  στις  Δ.Υ.Πε,  οι  ιατροί,  παρέμειναν  σε  μισθολογικό 

καθεστώς  δημοσίων  υπαλλήλων  κλάδου  ΠΕ  ιατρών/οδοντιάτρων  (γενικό 

μισθολόγιο  δημοσίων  υπαλλήλων),  δηλαδή  λαμβάνουν  ακριβώς  τις  ίδιες 

αποδοχές όπως προηγουμένως στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προγενέστερα στο ΙΚΑ. 

Καθώς όμως βρίσκονται σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

καλούνται  πλέον  να  υπηρετήσουν  με  πλήρες  ωράριο  γιατρών  ΕΣΥ,  ενώ 

υποχρεώθηκαν επιπλέον στο κλείσιμο του ιδιωτικού τους ιατρείου. Τέλος, οι 

προερχόμενοι  από  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ιατροί/οδοντίατροι  ΠΕ  πλήρους  και 

αποκλειστικής  απασχόλησης  κρίνονται  για  την  ένταξή  τους  στον  κλάδο 

ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4238/2014, οπότε 

σύμφωνα με τον νόμο η όλη διαδικασία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός 

8μήνου και θα έπρεπε από το Νοέμβριο του 2014 να λάβουν πλέον αποδοχές 

ιατρών Ε.Σ.Υ. Αυτό δεν συνέβη όπως εκθέτουμε παρακάτω.

Οι  συνέπειες  του  νόμου  αυτού,  στον  οποίο  αντισταθήκαμε  με  τη 

συμπαράσταση  πολλών  βουλευτών  από  τον  χώρο  της  τότε  αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, ήταν καταστροφικές για το δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιων 

υπηρεσιών υγείας. Ενόψει  του εκβιαστικού διλήμματος να αποφασίσουν τη 

συνέχεια  ή τη  διακοπή του ιδιωτικού τους ιατρείου  εντός  μόλις  7  ημερών, 

2.500 από τους 5.500 περίπου ιατρούς που προέρχονταν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

αποχώρησαν αμέσως από την υπηρεσία. Κατά τον τρόπο αυτό ο τότε (2014) 

Υπουργός  Υγείας  επέτυχε  τον  μνημονιακό  στόχο  των  2.500  απολύσεων. 

Επιπρόσθετα  άλλοι  500  περίπου  ιατροί  συνταξιοδοτήθηκαν.  Στο  Π.Ε.Δ.Υ. 

απέμειναν  μόλις  2.500  ιατροί  και  οδοντίατροι  κατανεμημένοι  άνισα  στην 

Επικράτεια.  Δεν  καθορίστηκε  εκ  των  προτέρων  σε  ποιες  ειδικότητες  θα 
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διατηρηθούν οι θέσεις, αλλά αυτό προέκυψε τυχαία, ανάλογα με την επιλογή 

των  ιατρών.  Αποχώρησαν  ιατροί  συγκεκριμένων  ειδικοτήτων,  οι  οποίες 

πλήττονται δυσανάλογα (π.χ. παθολόγοι, παιδίατροι), ενώ άλλες ειδικότητες, 

όπως λ.χ. οι οδοντίατροι, εκπροσωπούνται δυσανάλογα, διότι επέλεξαν κατά 

πλειοψηφία  να  συνεχίσουν  υπό  τη  νέα  σχέση.  Στην  Περιφέρεια  ελάχιστοι 

ιατροί δήλωσαν ότι επιθυμούν την παραμονή στο σύστημα. Σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία, το 70% των ιατρών που επέλεξαν να παραμείνουν στο 

δημόσια σύστημα πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας υπηρετούν στην 

Αττική, ενώ αποχώρησαν σχεδόν στο σύνολό τους οι ιατροί της Περιφέρειας, 

ιδίως στα νησιά. 

Ένα μεγάλο μέρος των ιατρών που συνέχισαν στο Π.Ε.Δ.Υ. προσέφυγαν στα 

πολιτικά  δικαστήρια  προκειμένου  να  διατηρήσουν  το  προηγούμενο 

υπηρεσιακό  τους  καθεστώς,  ενόψει  της  αντισυνταγματικότητας  των 

ρυθμίσεων  των  ά.  17  και  18  ν.  4238/2014  που  υποχρεώνουν  σε  άμεση 

σφράγιση  του  ιδιωτικού  ιατρείου.  Μετά  από  δικαστικές  αποφάσεις  που 

δέχθηκαν  τις  σχετικές  αιτήσεις  ασφαλιστικών  μέτρων,  1.200  περίπου  από 

τους  ιατρούς  αυτούς  υπηρετούν  στο  Π.Ε.Δ.Υ.  δυνάμει  αποφάσεων 

ασφαλιστικών μέτρων που τους επιτρέπουν να διατηρούν το ιδιωτικό τους 

ιατρείο.  Για  όσους από τους  ιατρούς  αυτούς  εργάζονται  στις  Δ.Υ.Π.Ε.  της 

Βόρειας  Ελλάδας  εκδόθηκαν  πράξεις  απόλυσης και  απασχολούνται  μόνον 

δυνάμει των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων. Επίσης οι ιατροί αυτοί, της 3ης 

και  4ης Δ.Υ.Π.Ε.,  αν  και  υπέβαλαν  σχετικές  αιτήσεις  δεν  κρίθηκαν  για  την 

ένταξη  στο  καθεστώς  ιατρών  του  Ε.Σ.Υ.  Ιατροί  των  Δ.Υ.Π.Ε.  αυτών  που 

κέρδισαν τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, αν και έκλεισαν τα ιατρεία τους και 

εργάζονται  πλήρως  και  αποκλειστικά  στο  Π.Ε.Δ.Υ.,  δεν  αξιολογούνται  για 

ένταξη στο καθεστώς Ε.Σ.Υ., τιμωρούμενοι για την επιλογή τους να στραφούν 

στη δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι για όλους τους ιατρούς του Π.Ε.Δ.Υ. προκύπτει άρνηση της 

υπηρεσίας  να  αναγνωρίσει  μισθολογικά  την  προϋπηρεσία  στο  Ι.Κ.Α.   έτσι 

ώστε  να  λάβουν  τις  αντίστοιχες  αποδοχές  με  ιατρούς  Ε.Σ.Υ.  ίδιας 

πραγματικής  προϋπηρεσίας.  Επίσης  δεν  λαμβάνουμε  τα  επιδόματα  των 

ιατρών Ε.Σ.Υ. (νοσοκομειακό και βιβλιοθήκης). 
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Δυστυχώς  μόνον  οι  απολυθέντες  ιατροί  και  οδοντίατροι  του  Π.Ε.Δ.Υ.  (σε 

σχέση με όλους τους λοιπούς απολυθέντες και τεθέντες σε διαθεσιμότητα από 

τη  μνημονιακή  νομοθεσία)  εξαιρέθηκαν  από  το  πεδίο  εφαρμογής  του  ν. 

4325/2015  και  δεν  τους  δόθηκε  η  δυνατότητα  επαναφοράς  στην  ενεργό 

υπηρεσία. Οι ιατροί αδικηθήκαμε στην περίπτωση αυτή κατάφωρα.

Δημιουργήθηκε  έτσι  μια  κατάσταση  υπηρεσιακής  πολυδιάσπασης  και 

ανωμαλίας, η οποία με την εκδίκαση των τακτικών αγωγών σε συνέχεια των 

αιτήσεων  ασφαλιστικών  μέτρων  θα  οδηγήσει  σε  κατάρρευση  το  σύστημα: 

Όσοι  από  τους  1.200  ιατρούς  (σε  σύνολο  2.500  υπηρετούντων)  δεν 

απολύθηκαν ήδη, κινδυνεύουν με άμεση απόλυση μετά από την ενδεχόμενη 

απόρριψη  των  αγωγών  τους.  Προφανώς  οι  ιατροί  αυτοί  δεν  μπορούν  να 

ενταχθούν στο καθεστώς ιατρών Ε.Σ.Υ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αίτημά  μας  είναι  μια  νομοθετική  ρύθμιση  η  οποία  θα  αποκαθιστά  τα 

προβλήματα  που  επέφερε  ο  ν.  4238/2014  στις  δημόσιες  υποδομές 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Συγκριμένα θα πρέπει:

1. Να  δοθεί  η  δυνατότητα  και  στους  1.200  περίπου  ιατρούς  και 

οδοντιάτρους  που  επέτυχαν  την  έκδοση  αποφάσεων  ασφαλιστικών 

μέτρων και επιθυμούν πλέον να κλείσουν το ιδιωτικό ιατρείο τους να 

επανέλθουν  πλήρως,  κατόπιν  αίτησής  τους,  στην  υπηρεσία,  με 

επαναδιορισμό σε οργανικές (και όχι προσωποπαγείς) θέσεις. Όλοι οι 

ιατροί αυτοί θα πρέπει να κριθούν για την ένταξη στο καθεστώς ιατρών 

Ε.Σ.Υ.  Κατά  τον  τρόπο  αυτό  θα  επιτευχθούν  όμοιες  συνθήκες  και 

προοπτικές απασχόλησης για όλους τους ιατρούς και οδοντιάτρους του 

Π.Ε.Δ.Υ.

2. Όσοι  ιατροί  δεν  επιθυμούν  τη  συνέχιση  σε  καθεστώς  πλήρους  και 

αποκλειστικής  απασχόλησης  να  παραμείνουν  σε  προσωποπαγείς 

θέσεις ΠΕ ιατρών (δηλαδή χωρίς να λάβουν τις αυξημένες αποδοχές 

ιατρών Ε.Σ.Υ.) έως τη συνταξιοδότησή τους.
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3. Να δοθεί η δυνατότητα επαναπρόσληψης, με ρυθμίσεις ανάλογες με 

εκείνες  του  ν.  4325/2015,  για  όλους  τους  ιατρούς  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ  οι 

οποίοι δεν εντάχθηκαν στο Π.Ε.Δ.Υ. και απολύθηκαν. 

4. Σε  σχέση  με  το  μισθολογικό  καθεστώς  ιατρών  Ε.Σ.Υ.  για  τον 

υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) 

να προσμετρώνται όλα τα χρόνια υπηρεσίας στους φορείς από τους 

οποίους προερχόμαστε και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Επίσης 

και η κρίση τους για κατάταξη σε βαθμούς κλάδου ιατρών ΕΣΥ να γίνει 

με βάση την πραγματική μας προϋπηρεσία στις δημόσιες υποδομές 

πρωτοβάθμιας υγείας κατ’ αντιστοιχία των γιατρών του ΕΣΥ.

Σας Ευχαριστούμε.

Σύλλογος Επιστημονικού-Υγειονομικού Προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ. 

Θεσσαλονίκης- Βορείου Ελλάδος

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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