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ΠΡΟΣ 

Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης (οδός Μάρνη, αριθ.30, 

Αθήνα). 

--------------------  ♦  ------------------- 

 

   Μου τέθηκε το παρακάτω ερώτημα: 

   Με αφορμή την με αριθ. πρωτ. 2563/06-02-2012 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή 

εκλογών για την ανάδειξη, μεταξύ των άλλων, ενός εκπροσώπου των Ιατρών, ως 

αιρετού μέλους του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης των Διασυνδεο-

μένων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" (και Κ.Υ. Ν. Μάκρης 

και Σπάτων και Παράρτημα) – Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων "Αμαλία 

Φλέμιγκ" και Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ο οποίος εκλέγεται με τον 

αναπληρωτή του από όλους τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ειδικευόμενους που 

υπηρετούν σε αυτά, ερωτάται, εάν, υπό την ισχύ της διάταξης της 

παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31), μπορούν να 

συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και οι Ιατροί των Νοσοκομείων 

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Παραρτημάτων), οι οποίοι δεν είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορί-

στου χρόνου. 

   Η Απάντησή μου έχει ως εξής: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.11 του Ν.3984/2011 "Δωρεά και μεταμόσχευση 

οργάνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 150), 
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«11. Τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό 

όργανο Διοίκησης. 

Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, όταν ο συνολικός 

αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι 

τριακόσιες εννενήντα εννέα (399) κλίνες και επταμελές για τετρακόσιες (400) 

και άνω κλίνες και αποτελείται από: 

α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται 

ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. 

β) Δύο (2) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως τριακόσιες εννενήντα 

εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα (4) μέλη των διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες που ορίζονται 

από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές 

τους. Στην τελευταία περίπτωση, ένα ή περισσότερα εκ των τεσσάρων μελών 

είναι ο κοινός αναπληρωτής Διοικητής. 

γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα 

Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους 

ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσο-

κομεία. 

δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του Νοσο-

κομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην 

των ιατρών, προσωπικό των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έως την εκλογή 

των νέων εκπροσώπων των ανωτέρω υπό γ’ και δ’ περιπτώσεων, συμμετέ-

χουν στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης οι αιρετοί εκπρόσωποι του 

μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη νοσοκομείου εξαιρουμένων των Ψυχιατρι-

κών Νοσοκομείων». 
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    Με το με αριθ.πρωτ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.112069/12-10-2011 έγγραφο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Δ/νση Διοικητικής 

Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδομών/Διεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Συλ-

λογικών Οργάνων), με θέμα: «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων για τα Ενιαία 

Συλλογικά Όργανα Διοίκησης των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων», ορίζεται, 

ότι 

«Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους, 

ρυθμίζονται από το περιεχόμενο της αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-3-2007 (ΦΕΚ 

421 Β’/27-3-2007) Υπουργικής Απόφασης», 

ενώ 

«Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ευθύνη του μεγαλύτερου σε οργανική 

δύναμη κλινών Νοσοκομείου ...........». 

Περαιτέρω, με το άρθρο 1 της υπ’ Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-03-2007 

"Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονά-

δων Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών 

(Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας" (ΦΕΚ Β’ 421/27-03-2007) Απόφασης του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

«Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι): 

1.  Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών 

στο Νοσοκομείο παίρνουν μέρος: α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν 

στο Νοσοκομείο, β) όλοι οι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσο-

κομείο, γ) όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο». 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ.8, εδ. γ’ και δ’ της αυτής ως άνω Υπουργικής 

Απόφασης, 
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«Για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Νοσοκομείων συγκροτούνται α) εφορευτική επιτροπή για την εκλογή εκπροσώ-

που των ιατρών και β) εφορευτική επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπου του 

λοιπού προσωπικού. 

Η εκλογική διαδικασία για την αναδειξη εκπροσώπου στην κάθε περίπτωση 

στα Νοσοκομεία μπορεί να μην είναι ταυτόχρονη (άλλη ημερομηνία για την 

εκλογή εκπροσώπου του ιατρού και άλλη ημερομηνία για την ανάδειξη 

εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού)». 

Περαιτέρω, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.122023 (Σχετ.: 121198, 121917, 

117260, 116248)/13-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης (Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών 

Υποδομών/Διεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Συλλογικών Οργάνων), με θέμα: 

«Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για τα 

Ενιαία Συλλογικά Όργανα Διοίκησης των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων», 

διευκρινίζονται τα εξής: 

«1. Σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες του προσωπικού των διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων, ιατρικού και λοιπού, που μπορούν να συμπεριληφθούν στους 

πίνακες εκλογέων, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ.11 

του Ν.3984/2011, ο εκπρόσωπος των ιατρών που συμμετέχει ως μέλος στο 

Δ.Σ., εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και 

τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία. 

2. ............ η εκλογική διαδικασία συντονίζεται από μία τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Συνέλευση με ανάταση των χεριών και το 

ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για κάθε περίπτωση». 
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Έτι περαιτέρω, ο Ν.4052/2012 "Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 

εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-

τητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 

του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-

σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 

οικονομίας» και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 41/01-03-2012), στο άρθρο 2 

παρ.1, εδ. α’ αυτού ορίζει, ότι 

«1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 32 και 70 του ν.3918/2011 (Α’ 31), του άρθρου 66 του ν.3984/2011 

(Α’ 150), του άρθρου 18 του ν.3868/2010 (Α’ 129) και της αντίστοιχης 

απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν 

αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.», 

ενώ, σύμφωνα με τη παρ.8 του ιδίου άρθρου αναφέρονται τα εξής: 

«8. Έδρα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη 

κλινών νοσοκομείο. Τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από 

εννεαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από: 

α)  τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

β) έναν Αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως αντιπρόεδρος του 

Συμβουλίου και είναι κατά προτίμηση, ο αναπληρωτής Διοικητής του μεγα-

λύτερου σε κλίνες νοσοκομείου, 
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γ) δύο μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία 

σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο 

στα λοιπά επαγγέλματα υγείας, 

δ) δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή στις περιπτώσεις που το ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. 

περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο νοσοκομεία, ενώ στα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν 

υπάρχει αναπληρωτής Διοικητής, ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ε) έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στα διασυνδεόμενα νοσο-

κομεία, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους 

ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στα νοσοκομεία, 

στ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκο-

μείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην 

των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων, 

ζ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών 

Νοσοκομείου, 

η) τον Προϊστάμενο της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρού-

μενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου 

σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου».  

 
2.   Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του Ν.3918/2011 "Διαρθρωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 31), οι Υπηρεσίες Νοσοκο-

μειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάχθηκαν από την 01-06-2011 στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

Συγκεκριμένα: 
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Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αττικής "Σισμανόγλειο". 

Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, εντάχθηκε στο Γενικό Νοσο-

κομείο Θεσσαλονίκης "Άγ. Παύλος". 

Το Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας "Γεώργιος Γεννηματάς", 

εντάχθηκε στο Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος 

Σάββας". 

Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 

"Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο". 

Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντάχθηκε στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών "Πολυκλινική". 

Ακολούθως, με τη παρ.2 του ίδιου άρθρου, τα ως άνω μνημονευόμενα 

Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης), 

λειτουργούν ως αντίστοιχα Παραρτήματα των ως άνω, επίσης, μνημονευό-

μενων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στα οποία εντάχθηκαν (Φορείς Υποδοχής). 

Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 ορίζει, ότι οι Ιατροί πλήρους και αποκλει-

στικής απασχόλησης, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

κατά την έννοια του άρθρου 16 του Ν.1666/1986 "Οδοντοτεχνικό επάγγελμα-

Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 200), «μεταφέρονται 

με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που 

κατέχουν, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής». 

Οι Ιατροί, συνεπώς, της κατηγορίας αυτής, με την οργανική θέση τους και το 

βαθμό τους, μεταφέρονται στο Νοσοκομείο υποδοχής και καθίστανται μέρος 

του ιατρικού προσωπικού Ε.Σ.Υ. 
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Περαιτέρω, με τη παρ.3 του αυτού ως άνω άρθρου, ρυθμίζεται η τύχη του 

λοιπού ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(Παραρτημάτων), ήτοι των Ιατρών μη πλήρους και αποκλειστικής απασχό-

λησης, αυτών δηλαδή που είναι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου. Ειδικότερα, ορίζεται, ότι το ιατρικό προσωπικό της κατηγορίας 

αυτής, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, «μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή 

σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη 

μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστή-

νονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδι-

κασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης», διατηρεί δε τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώ-

σεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν 

από τη μεταφορά του στους Φορείς Υποδοχής. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ.Υ10α/οικ. 

139431/13-12-2011 "Διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών που 

προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (ΦΕΚ Β’ 2903) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με το μόνιμο και με σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου, ειδικευμένο ιατρικό καθώς και οδοντιατρικό 

προσωπικό, που μεταφέρθηκε με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και 

ειδικότητα από τα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα Νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ., δυνάμει της οποίας απονέμονται παρανόμως στο εν λόγω ιατρικό 

προσωπικό, με απόφαση κατάταξης του Διοικητού του οικείου Νοσοκομείου 

υποδοχής, βαθμοί Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, 

«Το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ειδικευμένο ιατρικό 

καθώς και οδοντιατρικό προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε με την ίδια 
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εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα από τα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατατάσσεται ακολούθως σε βαθμό, ανάλογα 

με τα χρόνια της συνολικής του προϋπηρεσίας από την λήψη της 

ειδικότητας», φράση η οποία δεν υπήρχε στο κείμενο της ως άνω Υπουρ-

γικής Απόφασης, που εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθεί, 

εφόσον στην ίδια θέση υπήρχε η φράση: «ανάλογα με τα χρόνια της συνο-

λικής του προϋπηρεσίας στον φορέα προέλευσης» (!!!), γεγονός το οποίο 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. 

Περαιτέρω, ως γνωστόν, το Π.Δ.166/2009 "Επιστημονικό βαθμολόγιο-

προσοντολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (ΦΕΚ Α’ 203/02-10-

2009), το οποίο καθιέρωνε επιστημονικό βαθμολόγιο για τους μόνιμους και 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρούς και οδοντιάτρους 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ουδέποτε εφαρμόστηκε. Άλλωστε, όπως προκύπτει από 

τη υπ’ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.61145/31-05-2011 Διαπιστωτική πράξη μεταφο-

ράς υγειονομικού προσωπικού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ με σχέση εργασίας μόνιμη και ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου κατά ειδικότητα, σε ισάριθμες αυτοδικαίως 

συστηνόμενες προσωποπαγείς θέσεις, το εν λόγω ιατρικό προσωπικό μετα-

φέρθηκε χωρίς επιστημονικό βαθμολόγιο (!!!) 

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, για τις ως άνω δύο κατηγορίες ιατρικού 

προσωπικού όριζε, ότι ως προϋπηρεσία νοείται αυτή που έχει διανυθεί με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά τη λήψη της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος και αποδεικνύεται όπως προβλέπεται από την παρ.6 του 

άρθρου 26 του Π.Δ.50/2001, ενώ ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας δεν 

λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας (άρθρο 6 παρ.3Α), κάτι το οποίο εννοιο-

λογικά προδήλως διαφοροποιείται από τη φράση της ως άνω Απόφασής σας 
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«ανάλογα με τα χρόνια της συνολικής του προϋπηρεσίας από την λήψη της 

ειδικότητας». 

Περαιτέρω, στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, το εν λόγω ιατρικό προσω-

πικό κατατάσσεται σε βαθμό, ως εξής: 

«Α) Με συνολική προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη στον βαθμό Επιμελητή Β’. 

Β) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από επτά (7) έτη και έως δεκαπέντε (15) 

έτη στον βαθμό Επιμελητή Α’. 

Γ) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από δεκαπέντε (15) έτη στον βαθμό 

Διευθυντή. 

Δ) Ιατροί άνευ ειδικότητας κατατάσσονται με βαθμό Επιμελητή Β’ χωρίς 

δικαίωμα αξιολόγησης προς εξέλιξη στον επόμενο βαθμό», 

ενώ 

«Αρμόδιος για την έκδοση απόφασης κατάταξης ορίζεται ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου υποδοχής. Η διαδικασία κατάταξης οφείλει με ευθύνη του 

Διοικητή να ολοκληρωθεί άμεσα». 

Από την απλή ανάγνωση του εν λόγω αποσπάσματος της Υπουργικής 

Απόφασης προκύπτει το συμπέρασμα, που και εύλογα προβληματίζει, ότι το 

ως άνω ιατρικό προσωπικό κατατάσσεται στο βαθμό του Διευθυντή, του 

Επιμελητή Α’, του Επιμελητή Β’, με αποκλειστικό και μοναδικό κριτήριο 

τη προϋπηρεσία (!!!), χωρίς άλλο ποιοτικό (λ.χ. επιστημονικό, εκπαιδευτικό, 

κλινικό κλπ.) κριτήριο. 

Είναι, όμως, γνωστό, ότι οι εν λόγω βαθμοί απονέμονται ύστερα από κρίση-

αξιολόγηση, σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων και όχι με μοναδικό κριτήριο 

τη προϋπηρεσία. Ειδικότερα, οι Διευθυντές, οι οποίοι έχουν όχι μόνο την 
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επιστημονική αλλά και τη διοικητική ευθύνη, είναι παράλογο να έχουν την εν 

λόγω διπλή ευθύνη απλά με βάση τη προϋπηρεσία. 

Ο ως άνω προβληματισμός επιτείνεται από το έτερο απόσπασμα της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο, 

«Κατά τα λοιπά για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη του συγκεκριμένου 

προσωπικού εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 35 παρ.6 του 

Ν.2519/1997» (!!!), ενώ, έτι περαιτέρω, όπως ορίζεται στη παρ.3 του άρθρου 

32 και συγκεκριμένα στο εδ. δ’ του Ν.3918/2011, 

«Σε διαδικασίες προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών πλήρους και αποκλει-

στικής απασχόλησης από τους φορείς υποδοχής μπορούν να συμμετάσχουν και 

οι μεταφερόμενοι στους φορείς αυτούς ιατροί» (!!!) 

Όπως προαναφέρθηκε, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρετούσαν Ιατροί, εκ των οποίων 

άλλοι ήσαν μόνιμοι υπάλληλοί του και άλλοι με Σύμβαση εργασίας αορίστου 

χρόνου, οι δε δύο αυτές κατηγορίες είχαν μειωμένο ωράριο εργασίας και 

δικαίωμα άσκησης ιδιωτικώς ιατρικής. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η 

παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.3918/2011 όρισε, ότι το ιατρικό προσωπικό των 

ως άνω δύο κατηγοριών, εάν επιθυμεί την ένταξή του, μεταφέρεται στα 

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (Φορείς Υποδοχής) με την ίδια εργασιακή σχέση και 

κλάδο, καταλαμβάνει δε ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, που συστήνονται 

αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης. 

Με την εν λόγω, όμως, διάταξη, προδήλως τίθενται σοβαρά ζητήματα 

νομιμότητας και κυρίως συνταγματικότητας, δεδομένου ότι με τη 

διάταξη αυτή καθιερούται μη συνταγματικώς ανεκτή και αδικαιολόγητη 

διαφοροποίηση των ως άνω δύο κατηγοριών ιατρικού προσωπικού, μη 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε σχέση με τους συναδέλφους 
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Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά-

στρατηγουμένης, έτσι, της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης 

κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, αλλά 

και των διατάξεων των άρθρων 11 παρ.1 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α’ 37), 

63 παρ.1 έως 3 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123) και 24 του Ν.1397/1983 

(ΦΕΚ Α’ 143). 

Στη προκείμενη περίπτωση, οι ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που 

συστήνονται, αφορούν στα πρώην Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι τα 

Παραρτήματα και δι’ αυτών τα Νοσοκομεία υποδοχής, δεδομένου ότι οι ως 

άνω δύο κατηγορίες υπηρετούν σε αυτά. Αυτό προκύπτει από το ίδιο το 

γεγονός ότι τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν καταργήθηκαν, αλλά 

έπαυσαν να είναι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ορίστηκε να λειτουργούν 

ως Παραρτήματα των Νοσοκομείων. Άλλωστε, ούτε ο νομοθέτης θέλησε να 

κατανείμει το προσωπικό των πρώην Νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη 

Παραρτημάτων στα Νοσοκομεία υποδοχής. Εάν η βούληση του νομοθέτη 

ήταν διαφορετική, θα το όριζε με σαφήνεια και ασφαλώς δεν θα τα 

διατηρούσε ως Παραρτήματα, τα οποία για να συνεχίσουν να υπάρχουν, 

απαιτείται να έχουν το αναγκαίο προσωπικό, έστω και ως φθίνουσα 

κατάσταση, που δηλοποιείται από το χαρακτήρα των θέσεων ως προσωπο-

παγών, οι οποίες καταργούνται, εάν με οποιονδήποτε τρόπο κενωθούν (βλ. 

την από 15-12-2011 Γνωμοδότηση στο ίδιο πνεύμα του Νομικού Συμβούλου 

της Ε.Ι.Ν.Α.Π. κ. Ι.Α. Προυσανίδη σε σειρά τεθέντων ερωτημάτων). 

Επισημαίνεται, επίσης, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι ως άνω Ιατροί που 

υπηρετούν στις συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, υπηρετούν στα 

Παραρτήματα όπου συστάθηκαν οι εν λόγω προσωποπαγείς θέσεις. 
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Συνεπώς, μετακίνησή τους από τη προσωποπαγή τους θέση, σημαίνει 

απομάκρυνσή τους από τη θέση αυτή, η οποία κενούται και αυτομάτως 

καταργείται. Ο Ιατρός, που μετακινήθηκε, αυτομάτως παύει να είναι 

υπάλληλος του Παραρτήματος και κατ’ επέκταση του οικείου Νοσοκο-

μείου υποδοχής. Παρέπεται, επομένως, από τις ως άνω ερμηνευτικές 

παραδοχές, ότι αποκλείεται η περίπτωση μετακίνησης ή τοποθέτησής 

τους και συνεπώς της ένταξής τους σε Ιατρικά Τμήματα των Νοσο-

κομείων υποδοχής. 

 

3.    Ο Νόμος 1397/1983 "Εθνικό Σύστημα Υγείας" (ΦΕΚ Α' 143) στο άρθρο 24, 

το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 132 του Ν.2071/1992 "Εκσυχρονισμός 

και Οργάνωση Συστήματος Υγείας" (ΦΕΚ Α' 123) και επανήλθε σε ισχύ με τη 

διάταξη της περ.β' του άρθρου 1 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ Α' 34), ορίζει ότι   

«1. Οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων οποιασδήποτε 

νομικής μορφής και των κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού κέντρων υγείας, 

εκτός από τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων και των ΑΕΙ, συνιστώνται 

ως θέσεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 2. Οι γιατροί 

αυτοί είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται ν' ασκούν την 

ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από 

αυτά που έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να 

κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση ……» (βλ. επίσης και 

άρθρο 63 του Ν.2071/1992). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, είναι μόνιμοι ή επί θητεία Δημόσιοι 

Λειτουργοί των Νοσοκομείων και συγκαταλέγονται στους κατά το 
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Σύνταγμα (άρθρο 103) δημοσίους υπαλλήλους. Συνδέονται δε με την 

εκάστοτε Νοσοκομειακή μονάδα με σχέση δημοσίου δικαίου και 

εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3205/2003. 

 

4.     Από το σύνολο των ως άνω παρατιθέμενων νομοθετικών διατάξεων αλλά 

και των ερμηνευτικών παραδοχών που διατυπώθηκαν, προκύπτει, ότι οι 

Ιατροί των Νοσοκομείων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Παραρτημάτων), οι οποίοι 

δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά μόνιμοι ή με 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην 

εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου των Ιατρών, ως 

αιρετού μέλους του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης Διασυν-

δεόμενων Νοσοκομείων. 

Οι ως άνω δύο κατηγορίες Ιατρών, ήτοι μόνιμοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

και συμβασιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 

είχαν μειωμένο ωράριο εργασίας και δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής, 

σε αντιδιαστολή με τους συναδέλφους τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι 

είναι μόνιμοι ή επί θητεία Δημόσιοι Λειτουργοί, απαγορευομένης ρητά της 

άσκησης της ιατρικής ως ελεύθερου επαγγέλματος. 

Εξάλλου, οι εν λόγω δύο κατηγορίες Ιατρών, δεν μπορούν να είναι μέλη 

Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών, όπως προκύπτει από τα Καταστατικά, 

εφόσον δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Συνεπώς, δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή η οποιαδήποτε προσπάθεια 

νομικής εξίσωσης των Ιατρών μη πλήρους και αποκλειστικής απασχό-

λησης με τους συναδέλφους τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλει-

στικής απασχόλησης, οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, υπαγόμενοι σε 
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ειδικό μισθολόγιο, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην ως 

άνω εκλογική διαδικασία. 

 
Αθήνα, 02 Μαρτίου 2012 

 
Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
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