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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 

Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41   

Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr      Email: apofoitoissas@gmail.com 

       Αθήνα 30η Ιουνίου 2022 

ΠΡΟΣ : Αξιότιμο Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη  

ΚΟΙΝ :  Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

   Αξιότιμο Γεν. Γραμματέα ΠΦΥ κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 

  

ΘΕΜΑ : Αίτημα Συνδέσμου Αποφ. ΣΣΑΣ για συμμετοχή στο θεσμό του 
«Προσωπικού Ιατρού» και των στρατιωτικών  ιατρών των ΕΔ που έχουν 
δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου  
 
ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.26223/23-6-22 (ΦΕΚ Β΄/3233/2022)  
Υπουργική Απόφαση  
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Με την ανωτέρω σχετική σας απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ για τη 
συμμετοχή τους στον θεσμό του προσωπικού ιατρού, ενώ αποκλείονται 
του νέου αυτού θεσμού, ως τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, οι 
στρατιωτικοί ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων παρόλο που εκ του νόμου 
έχουν δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου.  
 
Η αρνητική αυτή ρύθμιση αποκλεισμού των στρατιωτικών ιατρών από 
τον θεσμό του προσωπικού ιατρού χρήζει κατά την άποψη μας 
επανεξέτασης και είναι νομικά βάσιμη και αναγκαία η τροποποίηση της 
σχετικής Απόφασης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο 
θεσμό και των στρατιωτικών ιατρών, για όσους τουλάχιστον εξ΄ αυτών 
λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο και το επιθυμούν.  
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Πέραν της νομικής βασιμότητας του αιτήματος μας η αιτούμενη ρύθμιση 
είναι δίκαιη, δεν δημιουργεί αποκλεισμούς, δημιουργεί συνθήκες 
ισονομίας και είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  
 
Ανεξαρτήτως τούτων πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υποεκτιμάται και 
να απαξιώνεται ο ρόλος των στρατιωτικών ιατρών που ως γνωστόν 
έδωσαν και δίνουν μεγάλο αγώνα και με αυταπάρνηση, στη καθημερινή 
μάχη κατά της Πανδημίας, τόσο στις ΕΔ όσο και στην κοινωνία και 
συνέδραμαν ουσιαστικά στη λειτουργία και οργάνωση των αστικών 
εμβολιαστικών κέντρων της χώρας.  
 
Η δυνατότητα ένταξης των στρατιωτικών ιατρών των ΕΔ στο θεσμό του 
«προσωπικού ιατρού» πιστεύουμε βάσιμα ότι θα ενισχύσει θετικά και 
πολύ σημαντικά το νέο αυτό θεσμό και θα συμβάλει στις προσδοκίες του 
υπουργείου υγείας για την επιτυχία του. Ειδικά σε δυσπρόσιτες και 
νησιωτικές περιοχές όπου υπηρετούν πολλοί στρατιωτικοί ιατροί που 
διαθέτουν τις αναγκαίες ειδικότητες της ΠΦΥ, πέραν του ότι θα δοθεί η 
δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών αυτών το δικαίωμα της 
επιλογής, πόσο μάλλον σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη 
ιδιωτών ιατρών.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ του Συνδέσμου μας που εκπροσωπεί πάνω 
από  6000 μέλη αποφοίτων ιατρικής σχολής, συνεδρίασε εκτάκτως για το 
θέμα αυτό και ομόφωνα αποφάσισε να σας υποβάλει το επείγον αυτό 
αίτημα της ένταξης των στρατιωτικών ιατρών των ΕΔ στο θεσμό του 
Προσωπικού Ιατρού. 
 
Παρακαλείται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ενσκήψει με ενδιαφέρον 
στο ανωτέρω αίτημα παρέχοντας την αναγκαία πολιτική στήριξή του. 
 

Με Εκτίμηση, Για το ΔΣ : 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    

 

Πατσουράκος Φώτιος               Πάσχου Αθανάσιος 

Αρχίατρος ε.α.-Καρδιολόγος             Υποπτέραρχος ε.α.-Οικονομολόγος 

Α΄ Αντιπρ. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

 
 


