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3. Ιωάννη Χατζηγιαννάκου του Ζήση, κατοίκου Ξάνθης, οδός Ανδριανουπόλεως 80 

4. Γεωργίας Χατζηκοσμά του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Λυκούργου 
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5. Νικόλαου Κιατίπη του Αντωνίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός 40 Εκκλησιών 39 
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ΚΑΤΑ 

Του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που 

εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους, αρ. 16. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

 Υπουργό Υγείας 

 Γενικό γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

 Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης 

 Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης 

 Διευθυντές Κέντρων Υγείας Νομού Ξάνθης (Αβδήρων, Εχίνου, 
Σταυρούπολης) 

 Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής 

 Σύλλογο Ιατρών ΕΣΥ-ΠΦΥ Νομού Ξάνθης 

 Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης 

 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης 
 

 

 Είμαστε άπαντες Γενικοί Ιατροί στην πρώτη μας θητεία υπηρετούντες σε 

Κέντρα Υγείας του νομού Ξάνθης. Με την παρούσα αναφερόμαστε στη 

διαφαινόμενη «μετακίνησή» μας στο «Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών» (Τ.Ε.Π.) 

του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, για τη πραγματοποίηση 



μικτών εφημεριών. Τυχόν σχετική σας απόφαση θα τυγχάνει προφανώς παράνομη και 

ακυρωτέα, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκθέτουμε αλλά δυστυχώς μπορεί να 

δημιουργήσει ευρύτερα και ιδιαίτερα επώδυνα αποτελέσματα που άπτονται μάλιστα 

και της δημόσιας υγείας, αγαθό που όλοι μας καλούμαστε και αγωνιούμε να 

εξασφαλίσουμε. Κατά δε την άποψή μας η οποία σαφώς και ταυτίζεται με τη δική 

σας, δεν χωρούν για κανένα λόγο εκπτώσεις στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ούτε 

και επιτρέπεται η άμβλυνση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, 

πολύ περισσότερο για χάρη μιας επίπλαστης επίκλησης «ομαλής» λειτουργίας των 

νοσοκομείων. 

Συγκεκριμένα: 

1. Κατ’ αρχάς  μία τέτοια μετακίνηση προσκρούει ευθέως και απολύτως στη διάταξη 

του άρθρου 26 παρ.1 του Ν.2519/1997 η οποία αποτελεί ισχύουσα ειδική διάταξη με 

βάση την οποία «ο Γενικός Ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης 

θητείας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο». 

2. Για τη «μετακίνηση» ιατρών από ΚΥ σε ΤΕΠ Νοσοκομείου, στο βαθμό και με τις 

προϋποθέσεις που αυτή επιτρεπόταν, απαιτούνταν η μετακίνηση αυτή να αφορά 

κάλυψη αναγκών της ίδιας ειδικότητας. Επίσης απαιτείται - κατά την ορθή ερμηνεία 

του νόμου – συναίνεση του «μετακινούμενου». Επιπλέον είναι φανερό ότι η σχετική 

δυνατότητα αφορούσε μονάδα υγείας που όντως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΤΕΠ 

και όχι μονάδες εξωτερικών ιατρείων. 

Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» είναι αμφίβολη η 

δυνατότητα ακόμη και αυτής της - υπό τις ως άνω προϋποθέσεις - μετακίνησης. Και 

τούτο τους εξής λόγους: 

I. Τα Κέντρα Υγείας έπαυσαν να αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των 

νοσοκομείων αλλά μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των 

οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν πλέον αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους 

(άρθρο 2 Ν.4238/2014). 

II. Στο ΕΣΥ συστήθηκε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που 

λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας. 

Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 



Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (άρθρα 1 και 2 

Ν.4238/2014). 

III. Στο άρθρο 35 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι «…με αποφάσεις των Υπουργών 

Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

δύναται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς 

να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για την κάλυψη 

των αναγκών του Π.Ε.Δ.Υ, στις Δ.Υ.Πε., με εισήγηση του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας, από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τους 

εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, πάσης φύσεως προσωπικό για 

χρονικό διάστημα έως δύο ετών και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.» 

Τόσο από τις ως άνω επί μέρους διατάξεις όσο και από το σύνολο του 

Ν.4238/2014 προκύπτει η ξεκάθαρη βούληση της Πολιτείας να αναβαθμίσει ριζικά το 

σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω του ΠΕΔΥ με σκοπό μεταξύ άλλων 

να «απαλλάξει» τα νοσοκομεία από το έργο αυτό. Γιατί είναι γνωστό τοις πάσι ότι το 

κύριο βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι πρότινος το έφεραν αυτά. 

Για το σκοπό αυτό ο νομοθέτης δεν διστάζει να προβλέψει ακόμη και «εξπρές» 

αποσπάσεις προσωπικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ΑΠΟ τα 

Νοσοκομεία ΠΡΟΣ τα Κέντρα Υγείας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που αυτά θα 

κληθούν να εξυπηρετήσουν. Η διαφαινόμενη λοιπόν απόφασή σας όχι μόνο 

παραβιάζει επί μέρους διατάξεις πολλών νομοθετημάτων αλλά αντιτίθεται ευθέως 

στη βασική επιδίωξη της Πολιτείας, την αναμόρφωση του ΕΣΥ μέσω της 

αναβάθμισης του ρόλου των μονάδων ΠΦΥ. 

Όσο για το γεγονός ότι τα Κέντρα Υγείας (και το προσωπικό τους) δεν μπορούν 

πλέον να αντιμετωπίζονται ως παραρτήματα των νοσοκομείων, πιο ξεκάθαρη 

διατύπωση δεν μπορεί να υπάρξει. Κατηγορηματική είναι άλλωστε και η διατύπωση 

της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4238/2014 όπου στις υπηρεσίας της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας (και συνεπώς και των λειτουργών της) περιλαμβάνεται η 

«…παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών 

στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα.». 



3. Σύμφωνα με τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και μάλιστα επί του 

προηγουμένου νομικού καθεστώτος – όταν δηλαδή τα Κέντρα Υγείας ήταν 

συνδεδεμένα διοικητικά και οργανικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – νομολογήθηκε ότι 

«…τα κέντρα υγείας αποτελούν αυτοτελείς αρχές, έναντι του νοσοκομείου στο οποίο 

ανήκουν…» και ότι  «…η μεταφορά ιατρού ή υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση 

κέντρου υγείας σε άλλο κέντρο υγείας του ίδιου νοσοκομείου για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί απλή μετακίνηση αλλά απόσπαση, για την οποία 

πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 75 § 

1 του Ν. 2071/92…» δηλαδή απαιτείται Υπουργική Απόφαση και δεν αρκεί η 

απόφαση του Προϊσταμένου της αρχής (265/1998 ΔΕΦ ΛΑΡ). Ως εκ τούτου η 

διαφαινόμενη «μετακίνησή» μας αποτελεί επί της ουσίας απόσπαση και η 

πιθανολογούμενη απόφασή σας θα τυγχάνει ακυρωτέα και ως εκδοθείσα από 

αναρμόδιο όργανο. 

4. Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής αποτελεί κατεξοχήν ειδικότητα πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας. Η χρησιμοποίηση ιατρών της ειδικότητας αυτής σε δομές 

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών 

η ύπαρξη ενός πλήρως οργανωμένου ΤΕΠ - κατά τα οριζόμενα στην υπ’ Αριθμ. 

Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869/2012 (ΦΕΚ 874/Β/12) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - και η «αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 

επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση 

- συντονισμό του έργου της εφημερίας».  Αυτονόητο είναι ότι οι ρητές και αυστηρές 

αυτές προϋποθέσεις αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας της ειδικότητας του 

Γενικού Ιατρού και όχι φυσικά την αναπλήρωση κενών της ιδιαίτερα απαιτητικής και 

κρίσιμης ειδικότητας της παθολογίας ή άλλων κλάδων της ιατρικής επιστήμης. Μία 

τέτοια «αναπλήρωση» όχι μόνο θα αποτελούσε αντιποίηση ειδικότητας, όχι μόνο θα  

ερχόταν σε αντίθεση με την ιατρική δεοντολογία και ηθική αλλά θα διαστρέβλωνε 

άμεσα τη δομή του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας ο σχεδιασμός του οποίου 

δεν έγινε τυχαία αλλά αποτελεί αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης και 

μακρόχρονης εμπειρίας. 

5. Δεδομένου ότι το έργο του Γενικού Ιατρού σε μονάδες παροχής δευτεροβάθμιας 

φροντίδας υγείας είναι περιορισμένο, είναι σχεδόν βέβαιο, όπως η ανάλογη εμπειρία 

έχει καταδείξει, ότι θα κληθούμε τελικά να παρέχουμε υπηρεσίες διάφορες των 

σχετικών με την ειδικότητά μας. Αυτό είναι κάτι που όπως προαναφέρθηκε είναι και 



παράνομο και αντιδεοντολογικό αλλά πρωτίστως επικίνδυνο. Πέραν όμως αυτών, 

είναι προφανές ότι θα μας καταστήσει «γιατρούς δεύτερης κατηγορίας και αυξημένης 

ευθύνης», καθώς θα κληθούμε να ανταποκριθούμε σε καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων, 

μη έχοντας πλήρως τα απαιτούμενα επιστημονικά εφόδια αλλά φέροντας πλήρη την 

ευθύνη. Πέρα λοιπόν από την αντικειμενική επικινδυνότητα του όλου εγχειρήματος, 

υπάρχει και ουσιώδες ζήτημα ψυχολογικής πίεσης και πλήγματος του υποκειμενικού 

παράγοντα. Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται βαρέως η προσωπικότητά μας και η 

επιστημονική μας υπόσταση καθώς, στην καλύτερη για εμάς περίπτωση, θα 

καταστούμε βοηθοί ιατρών άλλων ειδικοτήτων. 

6. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημάνουμε ότι η «μετακίνησή» μας αφορά οχτώ 

γενικούς ιατρούς, τους νεότερους από τους συνολικά τριάντα υπηρετούντες στα 

Κέντρα Υγείας της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται μία αντίθεση όχι μόνο 

προς το γράμμα και το πνεύμα του νόμου αλλά ακόμη και προς το σκοπό που η 

κίνηση αυτή υποτίθεται ότι προάγει. 

Επειδή η δαφαινόμενη υποχρεωτική ως άνω μετακίνησή μας αντίκειται σε σειρά 

νομικών διατάξεων αλλά κατά κύριο λόγο θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του 

τοπικού συστήματος υγείας. 

Επειδή επιχειρείτε να μας υποχρεώσετε σε άσκηση καθηκόντων ιατρού άλλης 

ειδικότητας, το οποίο συνιστά αντιποίηση ειδικότητας και επιφέρει σοβαρότατες 

ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες. 

Επειδή με την ενέργειά σας αυτή προβαίνετε σε παράβαση του νόμου για την οποία 

ευθύνεστε και ατομικά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας 

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την προαποφασισθείσα, όπως διαφαίνεται και 

μάλιστα ερήμην μας, αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική μετακίνησή μας στο 

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και συγκεκριμένα στο Τ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα 

του Νοσοκομείου (ή/και ενδεχομένως σε Τμήμα ή Τμήματα αυτού), για τη 

πραγματοποίηση εφημεριών μολονότι μάλιστα είμαστε Γενικοί Ιατροί στη πρώτη μας 

θητεία, γεγονός το οποίο σημαίνει, ότι θα κληθούμε να εκτελέσουμε καθήκοντα 



άλλης ειδικότητας και μάλιστα σε πλαίσιο παρεχόμενης δευτεροβάθμιας φροντίδας 

υγείας, γεγονός που επιβάλλει την άμεση εξαίρεση όλων μας από την επιχειρούμενη 

μετακίνηση. 

Σας επισημαίνουμε, ότι η διαφαινόμενη απόφασή σας τυγχάνει απαξιωτική για εμάς 

αλλά και επικίνδυνη και μας προσβάλλει βάναυσα ως Ανθρώπους, Επιστήμονες και 

Δημόσιους Λειτουργούς, παραβιάζει δε ευθέως διατάξεις τόσο του διοικητικού όσο 

του αστικού αλλά και του ποινικού δικαίου. 

Σας Καλούμε: α) Να ανακαλέσετε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη 

σχεδιαζόμενη ή ειλημμένη, ερήμην μας, απόφασή σας για μετακίνησή μας στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ξάνθης για την πραγματοποίηση εφημεριών και   β) να παραλείψετε 

κάθε παρόμοια ενέργεια στο μέλλον, άλλως, 

Σας Δηλώνουμε ότι για τη προστασία μας, θα προσφύγουμε άμεσα, ενώπιον των 

αρμοδίων Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών. 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς τον κ. 

Πλωμαρίτη Ευστράτιο, Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προς 

γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, συμπεριλαμβάνοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής 

του. 

 

Ξάνθη 8/10/2015 
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