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ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιανουαρίου 2021, µε την εξής σύνθεση: Ε. 
Σάρπ, Πρόεδρος, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ε. Νίκα, Γ. Τσιµέκας, Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Π. 
Μπραΐµη, Α.-Μ. Παπαδηµητρίου, Ελ. Παπαδηµητρίου, Β. Πλαπούτα, Μ. Σωτηροπούλου, Π. 
Τσούκας, Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Ιφ. Αργυράκη, Β. Ανδρουλάκης, Κ. 
Μαρίνου, Σύµβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Μ. Σταµατοπούλου, Στ. Λαµπροπούλου, Πάρεδροι. 
Από τους ανωτέρω οι Σύµβουλοι Μ. Σωτηροπούλου και Ιφ. Αργυράκη, καθώς και η Πάρεδρος 
Στ. Λαµπροπούλου, µετέχουν ως αναπληρωµατικά µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 του 
ν. 3719/2008. Γραµµατέας η Ελ. Γκίκα. 

Για να δικάσει την από 3 Οκτωβρίου 2018 προσφυγή: 

των: 1. .... και 14. ...., οι οποίοι παρέστησαν µε τους δικηγόρους α) Παναγιώτη Ζαµπίτη (Α.Μ. 
....) και β) Μιχαήλ Μιχαήλ (Α.Μ. ....), που τους διόρισαν µε πληρεξούσιο και οι οποίοι κατέθεσαν 
δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί µη εµφανίσεώς τους, 

κατά των: 1. Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος παρέστη µε τους α) Φωτεινή Δεδούση και β) 
Δηµήτριο Αναστασόπουλο, Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους, οι οποίοι κατέθεσαν δηλώσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί µη εµφανίσεώς τους και 2. Γενικού 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «....», το οποίο παρέστη µε τη δικηγόρο Αικατερίνη Γκαγκάλη (Α.Μ. 
...), που την διόρισε µε απόφαση του Διοικητή του και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί µη εµφανίσεώς της. 

Η πιο πάνω προσφυγή εισάγεται στην Ολοµέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 27 
Αυγούστου 2020 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 
19 Οκτωβρίου 2020 πράξεως της Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω της 
σπουδαιότητάς της, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παρ. 2, εδ. α΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989. 

Με την προσφυγή αυτή οι προσφεύγοντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) οι από Ιουλίου 2018 
µισθοδοτικές καταστάσεις που εκδόθηκαν από το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «....» για 
καθέναν από αυτούς, β) η τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη από το ως άνω Νοσοκοµείο της 
υπ’ αριθµ. πρωτ. ..... κοινής αιτήσεώς τους περί ανακλήσεως των µισθοδοτικών καταστάσεων, 
που εκδόθηκαν από τον Αύγουστο 2012 έως τον Ιούνιο 2018 και κάθε άλλη σχετική πράξη ή 
παράλειψη της Διοικήσεως. 



Στη δίκη παρεµβαίνουν υπέρ των προσφευγόντων οι: Α) .... και 10. ....), οι οποίοι παρέστησαν 
µε τον δικηγόρο Παναγιώτη Ζαµπίτη (Α.Μ. ....), που τον διόρισαν µε πληρεξούσιο και ο οποίος 
κατέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί µη εµφανίσεώς του, Β) 1. 
....και 7. ...., οι οποίοι παρέστησαν µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Παναγιώτη Ζαµπίτη, που τον 
διόρισαν µε πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 
4509/2017, περί µη εµφανίσεώς του, Γ) 1. .... και 8. ....οι οποίοι παρέστησαν µε τον ίδιο ως άνω 
δικηγόρο Παναγιώτη Ζαµπίτη, που τον διόρισαν µε πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε 
δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί µη εµφανίσεώς του και Δ) 1. ....και 
34. ...., οι οποίοι παρέστησαν µε τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Παναγιώτη Ζαµπίτη, που τον 
διόρισαν µε πληρεξούσια και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 
4509/2017, περί µη εµφανίσεώς του. 

Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συµβούλου Κ. Μαρίνου. 

Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διασκέψεις εξ αποστάσεως, µε τη 
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών µέσων, και 

Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφθηκε κατά τον Νόµο 

 

1. Επειδή, λόγω κωλύµατος, κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008 (Α΄ 241), της Αντιπροέδρου 
Σπυριδούλας Χρυσικοπούλου και της Συµβούλου Ελένης Παπαδηµητρίου, τακτικών µελών της 
συνθέσεως που εκδίκασε την υπόθεση, στη διάσκεψη και στις ψηφοφορίες έλαβαν µέρος αντ’ 
αυτών, ως τακτικά µέλη, οι Σύµβουλοι Μαρία Σωτηροπούλου και Ιφιγένεια Αργυράκη 
αναπληρωµατικά, µέχρι τώρα, µέλη της συνθέσεως. 

2. Επειδή, µε την κρινόµενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόµιµο 
παράβολο [κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου .... (για τον πρώτο προσφεύγοντα), .... (για τον 
δεύτερο προσφεύγοντα), .... (για τον τρίτο προσφεύγοντα), .... (για τον τέταρτο προσφεύγοντα), 
.... (για την πέµπτη προσφεύγουσα), .... (για την έκτη προσφεύγουσα), .... (για την έβδοµη 
προσφεύγουσα), .... (για τον όγδοο προσφεύγοντα), .... (για τον ένατο προσφεύγοντα), .... (για 
τον δέκατο προσφεύγοντα), .... (για την ενδέκατη προσφεύγουσα), .... (για την δωδέκατη 
προσφεύγουσα), .... (για την δέκατη τρίτη προσφεύγουσα) και .... (για τον δέκατο τέταρτο 
προσφεύγοντα)], σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 277 παρ. 8 του εφαρµοστέου εν 
προκειµένω Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας [ΚΔΔ], που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 
2717/1999 (Α΄ 97), οι προσφεύγοντες, ιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), 
υπηρετούντες στο ενιαίο ν.π.δ.δ. «Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “ ... - ...”», οι πρώτη, 
τέταρτος και έκτη µε βαθµό Διευθυντή Αναισθησιολογίας, οι δεύτερος και δέκατος µε βαθµό 
Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογίας, ο τρίτος µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή 
Ωτορινολαρυγγολογίας, η πέµπτη µε βαθµό Διευθυντή Παθολογικής Ανατοµικής, οι έβδοµη και 
ενδέκατη µε βαθµό Επιµελητή Α΄ και Β΄ Αναισθησιολογίας αντίστοιχα, ο όγδοος µε βαθµό 
Συντονιστή Διευθυντή Παθολογικής Ανατοµικής, ο ένατος µε βαθµό Διευθυντή 
Ακτινοδιαγνωστικής και οι δωδέκατη, δέκατη τρίτη και δέκατος τέταρτος µε βαθµό Επιµελητή Β΄ 
Ωτορινολαρυγγολογίας, ζητούν α) την ακύρωση ή µεταρρύθµιση των από Ιουλίου 2018 
µισθοδοτικών καταστάσεων («αποδείξεων µισθοδοσίας») που εκδόθηκαν από το ανωτέρω 
νοσοκοµείο για καθέναν από αυτούς, για το λόγο ότι οι αποδοχές τους, όπως αποτυπώνονται 



στις δεκατέσσερις αυτές µισθοδοτικές καταστάσεις, υπολογίσθηκαν δυνάµει των διατάξεων των 
άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017, οι οποίες, κατά τους ισχυρισµούς τους, αντίκεινται 
σε σειρά διατάξεων υπερνοµοθετικής ισχύος, ως αυτές εκτίθενται κατωτέρω στη σκέψη 3, 
προκειµένου οι αποδοχές τους να επανέλθουν στο προ της 1.8.2012 ύψος, β) την ακύρωση της 
τεκµαιροµένης σιωπηρής απορρίψεως από το καθ’ ου νοσοκοµείο της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
10063/22.6.2018 αιτήσεώς τους περί ανακλήσεως των µηνιαίων µισθοδοτικών καταστάσεων 
που εκδόθηκαν για καθέναν από αυτούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Αύγουστο του έτους 
2012 έως τον Ιούνιο του έτους 2018 και της επανεκδόσεως αυτών, µε υπολογισµό των 
αποδοχών τους βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4093/2012, 
εν όψει των κριθέντων µε την υπ’ αριθµ. 431/2018 απόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου 
της Επικρατείας περί αντισυνταγµατικότητος των διατάξεων του ως άνω νόµου που 
προέβλεψαν µειώσεις στις αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. 

3. Επειδή, η κρινόµενη προσφυγή ασκήθηκε ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, εισήχθη δε στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατόπιν αιτήσεως των 
προσφευγόντων, η οποία έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθµ. 13/27.8.2020 πράξη της κατ’ 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 Τριµελούς Επιτροπής. Τούτο δε προκειµένου να κριθεί το 
γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζήτηµα της συνταγµατικότητας (προσβολή των 
άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγµατος) και της συµφωνίας µε το άρθρο 1ο του 
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου του 
Ο.Η.Ε. για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, των διατάξεων των 
άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017, µε τις οποίες αναµορφώθηκε το ειδικό µισθολόγιο 
των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Η πράξη αυτή της Επιτροπής δηµοσιεύθηκε σε δύο ηµερήσιες 
εφηµερίδες των Αθηνών («....», φύλλο της 3.9.2020, και «....», φύλλο της 3.9.2020), όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 3900/2010. Περαιτέρω, µε την από 19.10.2020 πράξη της 
Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση εισήχθη λόγω σπουδαιότητας στην 
Ολοµέλεια του Δικαστηρίου. 

4. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), 
ορίζονται τα εξής: «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού 
διοικητικού δικαστηρίου µπορεί να εισαχθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε πράξη τριµελούς 
Επιτροπής, αποτελούµενης από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον 
Πρόεδρο του αρµόδιου καθ’ ύλην Τµήµατος, ύστερα από αίτηµα ενός των διαδίκων ή του 
Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν µε αυτό τίθεται ζήτηµα γενικότερου 
ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. [...] Η πράξη της Επιτροπής 
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή 
εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα. [...]. Μετά την επίλυση 
του ζητήµατος, το Συµβούλιο της Επικρατείας µπορεί να παραπέµψει το ένδικο µέσο ή βοήθηµα 
στο αρµόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 
δεσµεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
παρεµβάντες. Στη δίκη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί να παρέµβει κάθε 
διάδικος σε εκκρεµή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ζήτηµα, και να προβάλει τους ισχυρισµούς 
του σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Για την εν λόγω παρέµβαση δεν καταλογίζεται δικαστική 
δαπάνη, η δε µη άσκησή της δεν δηµιουργεί δικαίωµα ασκήσεως ανακοπής ή τριτανακοπής». 
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εφ’ όσον αίτηµα διαδίκου να εισαχθεί στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας ένδικο βοήθηµα ή µέσο αρµοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 
για τον λόγο ότι τίθεται µε αυτό ζήτηµα γενικοτέρου ενδιαφέροντος µε συνέπειες για ευρύ κύκλο 
προσώπων, γίνει δεκτό από την προβλεποµένη από τις διατάξεις αυτές τριµελή Επιτροπή, η 
οποία αποφασίζει εκ των ενόντων, βάσει των προβαλλοµένων ισχυρισµών και των στοιχείων 



του φακέλου που διαθέτει, το Δικαστήριο αυτό εκδικάζει σε Ολοµέλεια ή σε Τµήµα το ένδικο 
βοήθηµα ή µέσο, εφαρµόζοντας ως προς την πληρεξουσιότητα τα οριζόµενα στις διατάξεις του 
άρθρου 27 του π.δ/τος 18/1989 και κατά τα λοιπά, ως προς το παραδεκτό και το βάσιµο του 
ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, τις ισχύουσες για το ένδικο βοήθηµα ή µέσο οικείες διατάξεις 
(ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 3170, 1118/2014 Ολοµ., 694/2013 Ολοµ., 1971, 1619, 601/2012 Ολοµ.). 

5. Επειδή, στην παρούσα δίκη παρεµβαίνουν παραδεκτώς υπέρ των προσφευγόντων, κατ’ 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, α) µε το .... δικόγραφο, οι ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. .... 
κλπ. (συν. 10), οι οποίοι είναι διάδικοι σε εκκρεµή δίκη (βλ. την υπ’ αρ. καταθέσεως ΠΡ .... 
προσφυγή τους ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της 4ης και ήδη 7ης, 
κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης), στην οποία τίθεται το αυτό θέµα της συνταγµατικότητας των διατάξεων 
των άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017, β) µε το .... δικόγραφο, οι ιατροί του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ. .... κλπ. (συν. 7), οι οποίοι είναι διάδικοι σε εκκρεµή δίκη (βλ. την υπ’ αρ. 
καταθέσεως ΠΡ .... προσφυγή τους ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά 
της 4ης Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης), στην οποία τίθεται το αυτό 
θέµα συνταγµατικότητας, γ) µε το .... δικόγραφο, οι ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. .... κλπ. 
(συν. 8), οι οποίοι είναι διάδικοι σε εκκρεµή δίκη (βλ. την υπ’ αρ. καταθέσεως ΠΡ .... προσφυγή 
τους ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της 3ης Διοίκησης 
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και ήδη 3ης Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, δυνάµει του προαναφερθέντος άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 
4052/2012), στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω θέµα συνταγµατικότητας, και δ) µε το .... 
δικόγραφο, οι ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. Δήµητρα Πάργα κλπ. (συν. 34), οι οποίοι είναι 
διάδικοι σε εκκρεµή δίκη (βλ. την υπ’ αρ. καταθέσεως ΠΡ .... προσφυγή τους ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της 3ης Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και ήδη 3ης Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας), 
στην οποία τίθεται το ίδιο ζήτηµα συνταγµατικότητας. 

6. Επειδή, η κρινόµενη προσφυγή παραδεκτώς στρέφεται, κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 του ΚΔΔ, κατά 
του Νοσοκοµείου «....”», ενώπιον του οποίου υπεβλήθησαν τα εν τέλει σιωπηρώς 
απορριφθέντα αιτήµατα των προσφευγόντων και όργανα του οποίου εξέδωσαν τις 
προσβαλλόµενες µισθοδοτικές καταστάσεις. Καθ’ ο µέρος, όµως, στρέφεται κατά του Ελληνικού 
Δηµοσίου, το τελευταίο δεν νοµιµοποιείται παθητικώς στην παρούσα δίκη και θα έπρεπε να 
αποβληθεί. Προκειµένου δε να καταστεί παραδεκτώς διάδικος, θα ώφειλε να ασκήσει 
παρέµβαση, κατά τις διατάξεις του, εφαρµοστέου εν προκειµένω, άρθρου 113 παρ. 1 του ΚΔΔ. 
Ενόψει, όµως, της φύσεως της πιλοτικής δίκης, η οποία αποσκοπεί στην επίλυση γενικοτέρου 
ενδιαφέροντος νοµικών ζητηµάτων, καθώς και ενόψει του ότι εν προκειµένω το Ελληνικό 
Δηµόσιο κατέστη διάδικος µε πρωτοβουλία των ιδίων των προσφευγόντων, οι οποίοι, έστω και 
εσφαλµένα, έστρεψαν την προσφυγή τους και κατ’ αυτού, πρέπει, όλως κατ’ εξαίρεσιν, αντί να 
τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 155 του ΚΔΔ (σύµφωνα µε το οποίο το δικαστήριο, µε 
απόφασή του, µπορεί να ζητά, από κάθε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και από 
κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, πληροφορίες και στοιχεία, χρήσιµα για τη διάγνωση της 
υποθέσεως), να ληφθούν υπόψιν από το Δικαστήριο για λόγους οικονοµίας της δίκης τα 
στοιχεία και οι ισχυρισµοί που παραθέτει το Ελληνικό Δηµόσιο µε υπόµνηµά του, 
λαµβανοµένου, άλλωστε, υπόψιν και του ότι το Ελληνικό Δηµόσιο είναι αυτό που εν τέλει 
βαρύνεται µε την µισθοδοσία των ιατρών του Ε.Σ.Υ., είναι δε αρµόδιο για την παρακολούθηση 
της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4472/2017, η οποία, κατά το 
άρθρο 157 παρ. 2 αυτού, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 



7. Επειδή, οι προσβαλλόµενες µισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν από το καθ’ ου 
νοσοκοµείο, που αποτελεί ν.π.δ.δ. [βλ. άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4052/2012 και άρθρο 1 παρ. 2 
της κ.υ.α. Υ4α/οικ. 123895/31.12.2012 (Β΄ 3515)] και αφορούν στην ενεστώσα µισθολογική 
κατάσταση των προσφευγόντων ιατρών, είναι εκτελεστές ατοµικές διοικητικές πράξεις, 
παραδεκτώς προσβαλλόµενες µε προσφυγή ουσίας (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ. σκ. 
5, 3402/2014 Ολοµ. σκ. 8, 612/2012 Ολοµ. σκ. 28). Περαιτέρω, η προσφυγή ασκείται µε έννοµο 
συµφέρον από τους προσφεύγοντες ιατρούς που υπηρετούν στο καθ’ ου Νοσοκοµείο και οι 
οποίοι παραδεκτώς οµοδικούν [άρθρο 115 παρ. 3 του ΚΔΔ, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε µε 
το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2944/2001 (Α΄ 222) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 
3226/2004 (Α΄ 24)], δεδοµένου ότι οι ένδικες απαιτήσεις είναι οµοειδείς και ερείδονται σε όµοια 
κατά τα ουσιώδη στοιχεία νοµική βάση (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ.), για όλες δε τις 
προσβαλλόµενες πράξεις αρµόδιο κατά τόπον είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
Τέλος, η προσφυγή ασκείται εµπροθέσµως, εφ’ όσον δεν προκύπτει κοινοποίηση ή γνώση των 
προσβαλλοµένων µισθοδοτικών καταστάσεων από τους προσφεύγοντες σε χρόνο πέραν των 
60 ηµερών από την κατάθεσή της, ενώ, εξ άλλου, µόνη η είσπραξη του µισθού εκ µέρους του 
ενδιαφεροµένου δεν αποδεικνύει άνευ ετέρου πλήρη γνώση του περιεχοµένου της αντίστοιχης 
µισθοδοτικής καταστάσεως, δεδοµένου ότι το περιεχόµενο των καταστάσεων αυτών δεν είναι 
πάντοτε ευχερώς κατανοητό λόγω του τεχνικού τους χαρακτήρα (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 
ΣτΕ 1895/1994 επταµ.). 

8. Επειδή, το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 5 παρ. 5, η οποία προστέθηκε κατά την αναθεώρηση 
του 2001 µε το Ψήφισµα της 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (Α΄ 84), ότι «Καθένας έχει 
δικαίωµα στην προστασία της υγείας …», στο άρθρο 21 παρ. 3 ότι «Το κράτος µεριµνά για την 
υγεία των πολιτών …» και στο άρθρο 22 παρ. 5, όπως η παρ. αυτή αναριθµήθηκε µε την 
αναθεώρηση του 2001, ότι «Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, 
όπως νόµος ορίζει». Όπως έχει κριθεί, από τις διατάξεις αυτές του Συντάγµατος συνάγεται ότι 
γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους και των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως για την 
προστασία της υγείας των πολιτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου (ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 3802/2014 Ολοµ. σκ. 15, 9/2016 επταµ. σκ. 
4, 2381/2016 σκ. 7, πρβλ. ΣΕ 1187-8/2009, 400/2016 Ολοµ., 3485/2010, 1634/2009), οι οποίες 
πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, 
τις χειρουργικές επεµβάσεις, εφ’ όσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις ανάγκες νοσηλείας των 
πολιτών. Η υποχρέωση αυτή υπόκειται σε νοµοθετικούς περιορισµούς, υπό τον όρο ότι οι 
περιορισµοί αυτοί δεν οδηγούν στην ανατροπή του δικαιώµατος στην προστασία της υγείας (βλ. 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 3962/2014 Ολοµ., 1812/2013, 2033/2009, 1187-
8/2009 Ολοµ., 9/2016 επταµ., 2381/2016 κ.ά.). Εν όψει των ανωτέρω επιταγών του 
Συντάγµατος, η άσκηση κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία συνίσταται στην παροχή 
υπηρεσιών σχετικών µε την υγεία, επιτρέπεται µόνον σε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν τα 
προσόντα, τα οποία ο νοµοθέτης κρίνει αναγκαία προκειµένου να εξασφαλίζεται η παροχή 
στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 1634/2009, 
2267/2005). 

9. Επειδή, περαιτέρω, το Σύνταγµα στο άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει ότι: «Οι Έλληνες πολίτες 
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους», στο άρθρο 
25 παρ. 1 και 4 ότι: «1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού 
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους [...] 
Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα 
αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας [...] 4. Το Κράτος 
δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και 



εθνικής αλληλεγγύης», στο άρθρο 79 παρ. 1 ότι: «Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια συνοδό της 
ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Κράτους για το επόµενο έτος [...]» και 
στο άρθρο 106 παρ. 1 ότι: «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του 
γενικού συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα 
στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της 
εθνικής οικονοµίας [...]». Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι ο κοινός 
νοµοθέτης δύναται, ιδίως σε περιόδους όπου το κράτος εξέρχεται από µία οικονοµική κρίση, να 
καθορίζει εξ υπαρχής τις δαπάνες του και δη τις µισθολογικές δαπάνες των δηµοσίων 
λειτουργών, κατά τρόπο ώστε να µην επέρχεται ανατροπή των δηµοσιονοµικών µεγεθών σε 
βαθµό που θα ετίθετο σε διακινδύνευση η δηµοσιονοµική σταθερότητα του κράτους (πρβλ. 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 4741, 3177, 2193/2014 Ολοµ.). Η δυνατότητα, όµως, αυτή, κατά τον 
καθορισµό των ως άνω µισθολογικών δαπανών, δεν µπορεί να είναι απεριόριστη, αλλά έχει ως 
όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανοµή των δηµοσίων βαρών και του 
σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν όπως το βάρος της επιτεύξεως 
δηµοσιονοµικής σταθερότητος κατανέµεται µεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουµένων 
τόσο στον δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, ως επίσης και των ασκούντων ελευθέριο 
επάγγελµα, δεδοµένου µάλιστα ότι η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών είναι προς 
όφελος όλων. Και τούτο διότι, εν όψει και της καθιερουµένης στο άρθρο 25 παρ. 4 του 
Συντάγµατος αξιώσεως του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής 
και εθνικής αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό το βάρος που προκύπτει από τον σχεδιασµό που 
γίνεται προς επίτευξη της δηµοσιονοµικής σταθερότητος να επιβάλλεται µονίµως σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών, ώστε η σωρευτική, εν τέλει, επιβάρυνση αυτών να είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη και να καθίσταται πλέον εµφανής η υπέρβαση εις βάρος τους των ορίων της 
αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανοµή των δηµοσίων βαρών (πρβλ. 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 3372-3373/2015 Ολοµ., 2193/2014 Ολοµ., 668/2012 Ολοµ.). Επί πλέον 
όρια στην εξουσία του νοµοθέτη να επανακαθορίζει δαπάνες και συναφώς να 
επαναπροσδιορίζει, υπό το προπαρατεθέν ανωτέρω πρίσµα, αποδοχές δηµοσίων λειτουργών 
πηγάζουν και από τυχόν ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος αφορώσες συγκεκριµένες 
κατηγορίες αυτών (πρβλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ.). 

10. Επειδή, προς εκπλήρωση της συνταγµατικής επιταγής για την λήψη µέτρων προστασίας της 
υγείας εκδόθηκε ο ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστηµα υγείας» (Α΄ 143). Με το νόµο αυτόν 
οργανώθηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες µε τη δηµιουργία δηµόσιου τοµέα 
υγείας και ρυθµίστηκαν, µεταξύ άλλων, τα ζητήµατα της υπηρεσιακής καταστάσεως και του 
µισθολογικού καθεστώτος των ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα, ο νόµος αυτός, όπως 
ισχύει, ορίζει στο άρθρο 1 ότι «Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο 
σύνολο των πολιτών» (παρ. 1) και ότι «Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη, 
ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση, µέσα από ενιαίο 
και αποκεντρωµένο εθνικό σύστηµα υγείας [...]» (παρ. 2), στο άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 11 του ν. 2071/1992, ότι «Η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια, παρέχεται δε από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς» (παρ. 1), 
στο άρθρο 24 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 Α.Ε.Ι., 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. Επίσης απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής 
κλινικής ή φαρµακευτικής επιχείρησης ή να µετέχουν σε εταιρείες µε αντίστοιχα αντικείµενα» 
[όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 



1579/1985 (Α΄ 217)], στο δε άρθρο 25 παρ. 1 ότι «Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
συνιστάται κλάδος γιατρών Ε.Σ.Υ.». Περαιτέρω, ο ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισµός και 
Οργάνωση Συστήµατος Υγείας» (Α΄ 123, διόρθ. σφαλµ. Α΄ 148) ορίζει στο άρθρο 63 ότι «Οι 
θέσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων ν.π.δ.δ. και των κατά τις διατάξεις του νόµου 
αυτού κέντρων υγείας, εκτός από τα νοσοκοµεία των Ενόπλων Δυνάµεων και των Α.Ε.Ι., 
συνιστώνται εφεξής ως θέσεις ιατρών πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης» 
(παρ. 1), ότι «Οι υπηρετούντες µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ιατροί πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και οι ιατροί, οι οποίοι έχουν κριθεί επιτυχώς να 
καταλάβουν θέση, πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου είναι µόνιµοι δηµόσιοι λειτουργοί» 
(παρ. 2), ότι «Οι παραπάνω µόνιµοι ιατροί είτε υπηρετούν σε οργανικές θέσεις είτε σε 
προσωποπαγείς θέσεις απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική […] ως ελεύθερο επάγγελµα ή 
οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα εκτός από αυτά που έχουν σχέση µε συγγραφική, καλλιτεχνική ή 
διδακτική δραστηριότητα, και να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική θέση, πλην 
εκείνων, που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου» (παρ. 3), ότι 
«Οι ιατροί που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης που προκηρύσσονται µετά τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου 
είναι δηµόσιοι λειτουργοί επί θητεία και ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού µόνο σε ό,τι αφορά την άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλµατος» (παρ. 4), ότι 
«Οι ιατροί, που διορίζονται σε θέσεις µερικής απασχόλησης ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα επί 
θητεία και διατηρούν το δικαίωµα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα της ιατρικής ή το 
δικαίωµα διατηρήσεως ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου.» (παρ. 5) και ότι «Οι ιατροί πλήρους 
και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης […] απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής 
κλινικής ή φαρµακευτικής επιχείρησης ή να µετέχουν σε προσωπική εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή στη 
διοίκηση Α.Ε. µε αντίστοιχα αντικείµενα» (παρ. 7). Περαιτέρω, στο άρθρο 64 του ίδιου νόµου 
ορίζεται ότι «[…] 3. Οι θέσεις ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής 
απασχόλησης, διαβαθµίζονται σε θέσεις: α) διευθυντών, β) επιµελητών Α΄, γ) επιµελητών Β΄ 
[…] Οι πιο πάνω θέσεις συνιστώνται κατά ειδικότητα […] 4. Σε όλα τα νοσοκοµεία ν.π.δ.δ., 
υπηρετούν ιατροί πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης ή σύµβουλοι ιατροί, οι 
οποίοι προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς οι ειδικευόµενοι 
ιατροί […]». Στο άρθρο 65 [ως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο καταθέσεως της κρινόµενης 
προσφυγής µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4528/2018 (Α΄ 50/16.3.18)] 
ορίζονται ως τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. όλων των 
κατηγοριών και βαθµίδων η Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος καθώς και τίτλος ειδικότητας αντίστοιχος µε 
τη θέση (παρ. 1, περιπτ. α-γ αντιστοίχως), καθώς και ορισµένος χρόνος ασκήσεως ειδικότητος 
ανάλογα µε την προς κατάληψη θέση (βλ. και άρθρο 26 του ν. 1397/1983, στο οποίο 
παρέπεµπε αρχικώς η ως άνω διάταξη, ως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο του ν. 
4528/2018), και ότι «Πρόσληψη ιατρών ή παροχή υπηρεσιών σε ν.π.δ.δ. από ιατρούς, που 
κατέχουν άλλη θέση στο Δηµόσιο απαγορεύεται» (παρ. 4). Στο άρθρο 69 ορίζονται τα της 
πληρώσεως θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. µετά από προκήρυξη των θέσεων από το 
αρµόδιο όργανο [παρ. 1, βλ. ήδη άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) περί 
αντικαταστάσεως της παρ. 1], ότι «Κάθε ιατρός µπορεί να υποβάλει αίτηση και να κριθεί για 
περισσότερες της µιας θέσεων […]» και ότι «Οι υποψήφιοι […] κρίνονται από ειδικά συµβούλια 
επιλογής ιατρικού […] προσωπικού […]» (παρ. 2), στην δε παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα 
της κατατάξεως των υποψηφίων και του διορισµού των επιτυχόντων. Στο άρθρο 70 καθορίζεται 
η θητεία για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων των κατηγοριών και βαθµίδων (παρ. 1), καθώς και 
ανώτατος χρόνος παραµονής στην θέση, µετά την εξάντληση του οποίου η θέση 
επαναπροκηρύσσεται (παρ. 2). Στο άρθρο 72 ορίζονται τα της βαθµολογικής εξελίξεως των 
ιατρών «[…] µε την κατάληψη κενής θέσεως ανωτέρου βαθµού από αυτόν που έχουν, µετά από 
προκήρυξη της θέσεως και κρίση […]» (παρ. 1), σε περίπτωση, όµως, που ο ιατρός δεν 



καταλάβει ανώτερη θέση µετά τη συµπλήρωση και τρίτης θητείας δεν µπορεί να διεκδικήσει εκ 
νέου τη θέση του, η οποία προκηρύσσεται εντός δύο µηνών, ο δε ιατρός, εφόσον υπηρετούσε 
στον κλάδο των ιατρών Ε.Σ.Υ. (κατά τη δηµοσίευση του νόµου 2071/1992), τίθεται στη διάθεση 
του Υπουργείου Υγείας και τοποθετείται µε τον ίδιο βαθµό στην ίδια υγειονοµική περιφέρεια 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας (παρ. 4). Στο άρθρο 73 ορίζεται ότι «Οι ιατροί πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης εργάζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα σε συνεχές πρωινό 
οκτάωρο ηµερησίως» (παρ. 1). Στο άρθρο 77 παρ. 1 ορίζονται τα πειθαρχικά αδικήµατα, µεταξύ 
των οποίων και η άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλµατος από ιατρούς πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης (περ. α), η δωροληψία και ιδίως η λήψη αµοιβής και η αποδοχή 
οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής παροχής για την προσφορά οποιασδήποτε ιατρικής 
υπηρεσίας (περ. β), η συνεργασία µε ιατρούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή µε ιδιωτικές 
κλινικές (περ. γ), και η αδικαιολόγητη απουσία ή εγκατάλειψη θέσεως, για την οποία, µετά την 
δεύτερη υποτροπή, µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσεως [περ. ζ, όπως 
διαµορφώθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 6 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81)]. Περαιτέρω, στην παρ. 5 του 
ίδιου άρθρου 77, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 98 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ορίζεται ότι 
για τα αδικήµατα, µεταξύ άλλων, των ανωτέρω περιπτ. α΄ και β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 
αυτού, «[…] ο ιατρός τιµωρείται υποχρεωτικώς µε ποινή οριστικής παύσης και σωρευτικά µε 
ποινή προστίµου, από 5.000 µέχρι 30.000 ευρώ για την περίπτωση α΄ και το ποσό του 
ανταλλάγµατος προσαυξηµένο επί 50 φορές για την περίπτωση β΄», στην δε παρ. 7 ότι «Η 
ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί για […] τα αδικήµατα της παρ. 1 περ. β΄, γ΄, δ΄ 
του νόµου αυτού, για τα αδικήµατα της χρησιµοποίησης θέσης για εξυπηρέτηση ατοµικών 
συµφερόντων ή τρίτων, της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης των καθηκόντων τους […]». 
Στη συνέχεια, µε το άρθρο 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37) ορίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ότι η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός του 
νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας και η απασχόλησή τους στον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκηµα που συνεπάγεται την άµεση αναστολή καθηκόντων και την παραποµπή του 
υπαιτίου µε το ερώτηµα της οριστικής παύσης [παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 36 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145)], ότι, κατ’ εξαίρεση, πανεπιστηµιακοί ιατροί πλήρους 
απασχόλησης σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες εντός νοσοκοµείων του 
Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο [παρ. 2, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228)], ότι οι προσλαµβανόµενοι 
το πρώτον ως Επιµελητές Α, Β, Γ και ως Διευθυντές διορίζονται µε πενταετή θητεία, στο τέλος 
της οποίας η θέση των τριών πρώτων βαθµών επαναπροκηρύσσεται και εφ’ όσον καταληφθεί 
από τον ίδιο ιατρό αυτός διορίζεται ως µόνιµος, ενώ οι Διευθυντές µονιµοποιούνται µετά από 
θετική αξιολόγηση από το αρµόδιο συµβούλιο [παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296)]. Ακολούθως, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
3754/2009 «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ […]» (Α΄ 43), 
όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόµου, καθιερώθηκε ένα νέο σύστηµα 
(πολυδιευθυντικό) για την ένταξη και εξέλιξη των ιατρών στο σύστηµα Ε.Σ.Υ., οι οργανικές 
θέσεις των οποίων µετονοµάσθηκαν σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών και παρασχέθηκε σε κάθε 
άξιο επιστήµονα η δυνατότητα να εξαντλήσει την ιεραρχία των βαθµίδων από τον εισαγωγικό 
βαθµό του Επιµελητή Β΄ µέχρι τον βαθµό του Διευθυντή (περιπτ. Α-Γ), ήδη δε µέχρι τον βαθµό 
του Συντονιστή Διευθυντή [περίπτ. Δ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 
3918/2011 (Α΄ 31)], καθορίσθηκαν λεπτοµερώς τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης της 
επιστηµονικής επάρκειας των ιατρών από ειδικά συµβούλια αξιολόγησης (περιπτ. Δ και επόµ., 
όπως ισχύουν), προβλέφθηκε δε η δηµιουργία θέσεως Συντονιστή Διευθυντή σε κάθε Τµήµα 
νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. στο οποίο υπηρετούν περισσότεροι Διευθυντές και καθορίσθηκαν οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία πληρώσεώς της (περίπτ. Ζ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 59 παρ. 3 του ν. 3918/2011). 



11. Επειδή, περαιτέρω, για την απόκτηση του πτυχίου ιατρικής των Τµηµάτων Ιατρικής των 
ηµεδαπών ΑΕΙ απαιτείται εξαετής φοίτηση (δώδεκα εξάµηνα) σύµφωνα µε το άρθρο µόνο παρ. 
1 του π.δ/τος 327/1985 (Α΄ 115), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη ρύθµιση του θέµατος 
µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος [βλ. άρθρα 81 περ. 43 και 80 παρ. 22 περ. α του ν. 
4009/2011 (Α΄ 195)]. Εξ άλλου, για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος απαιτείται άδεια, η 
οποία χορηγείται, ήδη, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κατόπιν αιτήσεως του 
ενδιαφεροµένου, εφ’ όσον ο αιτών είναι πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
[βλ. άρθρο 271 παρ. 2 περ. ιγ και 274 του ν. 4512/17.1.2018 (Α΄ 5), µε το άρθρο 341 του 
οποίου καταργήθηκε ο προϊσχύσας α.ν. 1565/1939 (Α΄ 16), βλ. και τα άρθρα 113-117 του 
µεταγενεστέρου της καταθέσεως της κρινοµένης προσφυγής ν. 4600/2019 (Α΄ 43), καθώς και 
την Γ5α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24768/29.3.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 1373/2019)], ενώ οι πτυχιούχοι 
ξένων σχολών «ίνα τύχωσιν αδείας, δέον να έχωσιν υποστή επιτυχώς την υπό των κειµένων 
Νόµων προβλεποµένην δοκιµασίαν» [βλ. άρθρο 2 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) που αφορά την 
αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων ιατρικής κατόπιν εξετάσεως, βλ. ΣΕ 4719/2012]. Η άδεια 
ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ιατρού σε 
Ιατρικό Σύλλογο [βλ. άρθρο 6 του β.δ. της 11.10 – 7.11.1957 (Α΄ 225), ως ίσχυε προ της 
καταργήσεώς του µε τον ως άνω ν. 4512/2018, και ήδη άρθρο 293 παρ. 1 του νόµου αυτού], 
συνιστά δε, όπως ήδη εκτέθηκε, τυπικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση του κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ. Τέλος, για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η οποία κατά τα εκτεθέντα συνιστά 
επίσης τυπικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται άδεια 
χορηγούµενη από τον αρµόδιο Υπουργό µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιατρικών 
Ειδικοτήτων [άρθρο 5 του ν.δ/τος 3366/1955 (Α΄ 258)], οι αρµοδιότητες του οποίου περιήλθαν 
ακολούθως στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας [άρθρα 110 παρ. 2 του π.δ/τος 544/1977 (Α΄ 178) 
και 3 παρ. 2 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105), όπως ισχύει]. Για την απόκτηση της εν λόγω άδειας 
απαιτείται άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, µετεκπαίδευση σε αναγνωρισµένη κλινική ή 
εργαστήριο, επιτυχής δοκιµασία ενώπιον εξεταστικής επιτροπής και βεβαίωση εκπληρώσεως 
υπηρεσίας υπαίθρου [άρθρο 8 παρ. 1 περιπτ. α-δ του ν.δ/τος 3366/1955, όπως η περίπτ. δ 
προστέθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252)]. Τέλος, µε το άρθρο 1 του 
π.δ/τος 415/1994 (Α΄ 236), όπως ισχύει, καθορίσθηκε ο αναγκαίος χρόνος ειδικεύσεως για την 
απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας (βλ. ιδίως περιπτ. [...] 6. Αναισθησιολογία - 5 έτη, 7. 
Γαστρεντερολογία - 6 έτη, […] 31. Πνευµονολογία – Φυµατιολογία - 5 έτη). 

12. Επειδή, εξ άλλου, µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 3833/2010 [Προστασία της εθνικής 
οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης (Α΄ 
40/15.3.2010), έναρξη ισχύος από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του ίδιου νόµου], 
η µισθολογική εξέλιξη των ιατρών του Ε.Σ.Υ. είχε ως εξής: Με το άρθρο 30 του ν. 
1397/1983 καθορίσθηκε ειδικό µισθολόγιο για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., αποτελούµενο από τον 
βασικό µισθό, κλιµακούµενο ανάλογα µε τον βαθµό και τα χρόνια υπηρεσίας (0-3 χρόνια, 3-6 
χρόνια και 6-9 χρόνια, Βοηθός: 35.000, 40.000 και 45.000 δρχ., Επιµελητής Β΄: 60.000, 65.000 
και 70.000 δρχ., Επιµελητής Α΄: 75.000, 80.000 και 85.000 δρχ. και Διευθυντής: 95.000, 
110.000 και 130.000 δρχ. αντιστοίχως, βλ. παρ. 1) καθώς και από διάφορες αποζηµιώσεις, 
επιδόµατα και προσαυξήσεις, όπως τα επιδόµατα για δαπάνες βιβλιοθήκης και κίνησης λόγω 
των ειδικών συνθηκών του επαγγέλµατος και για την ετοιµότητα κάλυψης έκτακτων αναγκών και 
η αποζηµίωση λόγω συµµετοχής σε συνέδρια και εκπαιδευτικό έργο (παρ. 2). Προβλέφθηκε 
επίσης αυτόµατη τιµαριθµική προσαρµογή των αµοιβών (παρ. 5) και προσαύξηση για κάθε 
πέντε χρόνια ασκήσεως της ιατρικής ειδικότητας [παρ. 6, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50)], ενώ µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου 30 
προβλέφθηκε για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. η κατάργηση όλων των άλλων επιδοµάτων εκτός των 
οικογενειακών. Επιπλέον, µε το άρθρο 29 του ίδιου νόµου, πριν την κατάργηση του άρθρου 
αυτού µε το άρθρο 132 του ν. 2071/1992, προβλέφθηκε η χορήγηση στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. 



αποζηµιώσεως για υπερωριακή απασχόληση (ενεργού εφηµερίας, εφηµερίας ετοιµότητας 
κ.λπ.). Όπως εκτίθεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 1397/1983, ο θεσµός του ιατρού πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης του Ε.Σ.Υ. αποτελεί βασικό άξονα στήριξης του Ε.Σ.Υ., κύριο 
δε χαρακτηριστικό του είναι «η καθιέρωση ειδικού µισθολογίου που εξασφαλίζει στο γιατρό 
αποδοχές που ανταποκρίνονται στο έργο που προσφέρει, στις συνθήκες που ασκεί το έργο του, 
τις ευθύνες που του δηµιουργεί η αποστολή του, στην πολύχρονη πανεπιστηµιακή και 
µεταπανεπιστηµιακή (ειδίκευση) εκπαίδευση και στη διαρκή εκπαίδευσή του για να µην 
αποκόβεται από τις προόδους και τις εξελίξεις της επιστήµης» (σελ. 8). Κατά την ίδια εισηγητική 
έκθεση (σελ. 29), η θέσπιση του ειδικού µισθολογίου υπαγορεύθηκε «από την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί στο γιατρό του Ε.Σ.Υ. ένα εισόδηµα που να τον απαλλάσσει από τις βιοποριστικές 
ανάγκες [...] (ώστε) να αφήνεται απερίσπαστος στην επιτέλεση του έργου του», ως κριτήρια δε 
για τη διαµόρφωση των συνολικών αποδοχών των ιατρών ελήφθησαν υπόψη «α) οι ειδικότερες 
συνθήκες άσκησης του ιατρικού έργου, β) οι ιδιαίτερες ευθύνες που δηµιουργεί στο γιατρό η 
άσκηση του λειτουργήµατός του και η σηµασία του έργου του για το κοινωνικό σύνολο και το 
συγκεκριµένο άτοµο που του εµπιστεύεται την υγεία του, την ίδια του τη ζωή, γ) η ανάγκη και 
υποχρέωση του γιατρού για διαρκή εκπαίδευση στην επιστήµη του, δ) η συνεχής ενηµέρωση, 
συµπλήρωση και ανανέωση των γνώσεων του γιατρού πάνω στις εξελίξεις της ιατρικής 
επιστήµης αλλά και της ιατρικής τεχνολογίας και η ευθύνη του για την αξιοποίηση των 
επιτευγµάτων των εξελίξεων αυτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ε) τα περισσότερα 
χρόνια σε σύγκριση µε τις περισσότερες άλλες επιστήµες πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, στ) η 
πολύχρονη µεταπανεπιστηµιακή µετεκπαίδευση για ειδίκευση και λήψη τίτλου ειδικότητας (κατά 
µέσο όρο πέντε (5) χρόνια σήµερα), ζ) ο περισσότερος συγκριτικά µε άλλους κλάδους της 
δηµόσιας διοίκησης, χρόνος εργασίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόµου, αλλά 
κύρια η υποχρέωση του γιατρού να εργάζεται και πέραν από το κανονικό ωράριο εργασίας του 
και η υποχρεωτική εφηµερία ετοιµότητας που αποτελεί ισχυρή δέσµευση της ιδιωτικής ζωής του 
γιατρού, η) οι πάγιες ανάγκες του γιατρού για απόκτηση επιστηµονικών συγγραµµάτων και 
περιοδικών που είναι απαραίτητα για την ενηµέρωσή του πάνω στη διεθνή και εσωτερική 
βιβλιογραφία που αφορά σε ιατρικά θέµατα, θ) η δεοντολογική υποχρέωση του γιατρού να 
παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε έχει την ανάγκη του και κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες, ι) η απαγόρευση του γιατρού ν’ ασκεί οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο και η αποκλειστική 
του απασχόληση στο εθνικό σύστηµα, περιορισµός που δεν ισχύει για κανένα κλάδο». 
Ακολούθως, µε το ν. 2606/1998 «Μισθολογικές ρυθµίσεις διπλωµατικών υπαλλήλων [...], καθώς 
και των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας [...]» (Α΄ 89) θεσπίσθηκε από 1.1.1998 νέο 
µισθολόγιο για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. (βλ. άρθρο 21), προκειµένου, όπως αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση, οι αµοιβές, τα επιδόµατα και οι αποζηµιώσεις που λαµβάνουν αυτοί να 
αποκατασταθούν σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στο ρόλο τους ως δηµοσίων λειτουργών και 
στις ιδιόµορφες συνθήκες εργασίας τους. Ειδικότερα, στο Β΄ Κεφάλαιο του ανωτέρω νόµου, υπό 
τον τίτλο «Μισθολόγιο κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήµατος Υγείας», προβλέφθηκαν τα εξής: 
«Άρθρο 4. Βασικός µισθός. 1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας του 
κλάδου των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται µε βάση το βασικό 
µισθό του βαθµού του Επιµελητή Β΄, µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη εκατοντάδα: α. Διευθυντής 1,40, β. Επιµελητής Α΄ 1,20, γ. Επιµελητής Β΄ 
1,00, δ. Επιµελητής Γ΄ και ειδικευόµενος 0,70. 2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της 
προηγούµενης παραγράφου, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Επιµελητή Β΄ ορίζεται σε διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχµές [αυξηθείς σε 260.000 δρχ. από 1.1.1999 µε το άρθρο 15 
παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 2702/1999 (Α΄ 70)]. [...]. Άρθρο 5. Επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις. 
Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις: 1. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 17 του ν. 2470/1997, υπολογιζόµενου και του χρόνου 
απόκτησης ειδικότητας. 2. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 



παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997. 3. Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, 
απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: α. 
Διευθυντής: 170.000 δραχµές το µήνα, β. Επιµελητής Α΄: 150.000 δραχµές το µήνα, γ. 
Επιµελητής Β΄: 130.000 δραχµές το µήνα, δ. Επιµελητής Γ΄: 110.000 δραχµές το µήνα. 4. Πάγια 
µηνιαία αποζηµίωση, για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη κατά 
βαθµό ως εξής: α. Διευθυντής: 110.000 δραχµές το µήνα, β. Επιµελητής Α΄: 95.000 δραχµές το 
µήνα, γ. Επιµελητής Β΄: 80.000 δραχµές το µήνα, δ. Επιµελητής Γ΄: 60.000 δραχµές το µήνα. 5. 
Οικογενειακή παροχή, στο ίδιο ύψος και µε τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους 
µόνιµους υπαλλήλους του Δηµοσίου. 6. Επιδόµατα εορτών και άδειας, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9 του ν. 2470/1997. 7. Επίδοµα θέσεως - ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο 
ασκούν τα καθήκοντα του βαθµού τους, οριζόµενο στις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχµές το 
µήνα. Στους Επιµελητές Α΄, που απονέµεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται 
επίδοµα θέσεως-ευθύνης ίσο µε τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόµατος του 
Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστηµα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδοµα και στο αυτό 
ύψος µε τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε γιατρούς που υπηρετούν σε 
προσωποπαγείς θέσεις διευθυντών. Το επίδοµα θέσεως - ευθύνης καταβάλλεται και στην 
περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι 
πέρα των δύο (2) µηνών συνολικά κατ’ έτος…». Στη συνέχεια, µε το άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 
3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου [...]» (Α΄ 297) 
[“Ενιαίο µισθολόγιο”] καταργήθηκαν, µεταξύ άλλων, τα ανωτέρω άρθρα 4 και 5 του ν. 
2606/1998, οι ρυθµίσεις των οποίων επανελήφθησαν στα άρθρα 43 και 44 του νεότερου αυτού 
νόµου. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του τελευταίου αυτού νόµου, κρίθηκε επιβεβληµένη 
η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισµός της δοµής των ειδικών µισθολογίων που ρυθµίζουν τις 
αποδοχές συγκεκριµένων κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, ειδικώς δε ως 
προς τις αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. διαπιστώθηκε η ανάγκη αναπροσαρµογής του 
πλαισίου των αµοιβών που είχε θεσπισθεί µε το ν. 2606/1998, µε σκοπό τη βελτίωση των 
αποδοχών των νοσοκοµειακών ιατρών και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. 
Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Γ΄ του εν λόγω νόµου, µε τίτλο «ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ», ορίσθηκαν τα εξής: «Άρθρο 43. Βασικός µισθός. 1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων 
των βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του […] (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται µε βάση το 
βασικό µισθό του βαθµού του Επιµελητή Β΄, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω 
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α. Διευθυντής 1,40, β. 
Επιµελητής Α΄ 1,20, γ. Επιµελητής Β΄ 1,00, δ. Επιµελητής Γ΄ και ειδικευόµενος 0,70. 2. Για τη 
διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου, ο µηνιαίος βασικός µισθός 
του Επιµελητή Β΄ ορίζεται σε χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042 ευρώ). Άρθρο 44. Επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις. Α. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου 
παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: 1. Χρόνου 
υπηρεσίας, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 30 του νόµου αυτού. Ως 
υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, υπολογιζοµένου και του χρόνου 
απόκτησης ειδικότητας. 2. Μεταπτυχιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του νόµου αυτού. 3. 
Νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 
οριζόµενη κατά βαθµό, ως εξής: α. Διευθυντής 450 €, β. Επιµελητής Α΄ 389 €, γ. Επιµελητής Β΄ 
327 €, δ. Επιµελητής Γ΄ και ειδικευόµενος 265 €. 4. Πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε 
σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη κατά βαθµό, ως εξής: α. Διευθυντής 339 €, β. 
Επιµελητής Α΄ 293 €, γ. Επιµελητής Β΄ 247 €, δ. Επιµελητής Γ΄ και ειδικευόµενος 185 €. 5. 
Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. 6. 
Θέσεως ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του βαθµού τους, 
οριζόµενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 €). Στους Επιµελητές Α΄, που απονέµεται ο 



τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδοµα θέσεως ευθύνης ίσο µε τα σαράντα 
εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόµατος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστηµα 
φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδοµα και στο αυτό ύψος µε τους Αναπληρωτές Διευθυντές 
καταβάλλεται και σε ιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών. Το 
επίδοµα θέσεως ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα 
καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) µηνών συνολικά κατ’ έτος. 
Β. 1. Εορτών και αδείας, χορηγούµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόµου 
αυτού. 2. [...]». Στη συνέχεια, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Επιµελητή Β΄ ιατρού του Ε.Σ.Υ. 
αναπροσαρµόσθηκε από 1.1.2005 σε 1.080 ευρώ µε το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιδ΄ του ν. 
3336/2005 (Α΄ 96), από 1.1.2006 σε 1.112 ευρώ µε το άρθρο 11 περ. ιδ΄ του ν. 3453/2006 (Α΄ 
74), από 1.1.2007 σε 1.151 ευρώ µε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιδ΄ του ν. 3554/2007 (Α΄ 80) και 
από 1.1.2008 και 1.10.2008 σε 1.180 και 1.203 ευρώ αντίστοιχα µε το άρθρο 5 περ. ιδ΄ του ν. 
3670/2008 (Α΄ 117). Ακολούθως, µε τον προαναφερθέντα ν. 3754/2009 ρυθµίσθηκε, όπως 
προκύπτει από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, σειρά σηµαντικών ζητηµάτων για τους 
νοσοκοµειακούς ιατρούς µε σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών απασχόλησης και απολαβών 
«που ανταποκρίνονται στην επιστηµοσύνη τους και την επαγγελµατική τους αξιοπρέπεια», 
τονίζεται δε ότι οι θεσπιζόµενες µισθολογικές ενισχύσεις «αποτελούν τη βάση του νέου 
µισθολογίου των γιατρών, που θα ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα και τη σπουδαιότητα του 
λειτουργήµατός τους». Ειδικότερα, στο άρθρο 6 του εν λόγω νόµου, µε τίτλο «Μισθολόγιο», 
ορίσθηκαν τα εξής: «1. Το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 ... αντικαθίσταται ως κάτωθι: “1. Οι 
µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009, στα παρακάτω ποσά: α. 
Διευθυντής 2.054 €, β. Επιµελητής Α΄ 1.759 €, γ. Επιµελητής Β΄ 1.468 €, δ. Ειδικευόµενος 
1.027 €. 2. [...]”. 2. Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν. 
3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής: “δ. Ειδικευόµενος 355 €”». Εξ άλλου, µε το άρθρο 55 παρ. 2 
του µνηµονευθέντος ν. 3918/2011 αντικαταστάθηκε εκ νέου το ανωτέρω άρθρο 43 του ν. 
3205/2003, εν όψει της θεσπίσεως µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου του βαθµού του “Συντονιστή 
Διευθυντή”, και ορίσθηκε ότι: «1. Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των βαθµών της ιεραρχίας του 
κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2011, 
στα παρακάτω ποσά: α. Συντονιστής Διευθυντής 2.055 ευρώ. β. Διευθυντής 2.054 ευρώ. γ. 
Επιµελητής Α΄ 1.759 ευρώ. δ. Επιµελητής Β΄ 1.468 ευρώ. ε. Ειδικευόµενος 1.027 ευρώ» ενώ µε 
το άρθρο 66 παρ. 33 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 6 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 44 του ν. 3205/2003 και προβλέφθηκε η 
χορήγηση επιδόµατος «Θέσεως-Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν 
τα καθήκοντα του βαθµού τους, οριζόµενο σε διακόσια τριανταπέντε (235) ευρώ». 

13. Επειδή, περαιτέρω, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των µονάδων του Ε.Σ.Υ. ο 
νόµος καθιέρωσε πρόγραµµα υποχρεωτικών εφηµεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα, µε 
την µνηµονευθείσα διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 1397/1983 ορίσθηκε ότι οι ιατροί του 
Ε.Σ.Υ. όλων των βαθµών, πέρα από το τακτικό ωράριο εργασίας, υποχρεούνται σε ενεργό 
εφηµερία µέσα στο νοσοκοµείο ή το κέντρο υγείας, καθώς και σε εφηµερία ετοιµότητας, για την 
οποία καταβάλλεται αποζηµίωση κατά τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης. 
Ακολούθως, ο ν. 1892/1990 (Α΄ 101) στο άρθρο 54 µε τίτλο «Διασφάλιση της ετοιµότητας της 
λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.» όρισε, µεταξύ άλλων, το ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης για την 
πραγµατοποίηση εφηµεριών ετοιµότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. ανάλογα µε τον βαθµό και τα 
χρόνια υπηρεσίας [παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 86 του ν. 2071/1992] και τον 
αριθµό των υποχρεωτικών εφηµεριών ετοιµότητας για τους ιατρούς που λαµβάνουν την πάγια 
αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας σε «τέσσερις (4) ολοήµερες εφηµερίες ετοιµότητας δεκαέξι 
(16) ωρών κάθε µιας» (παρ. 3). Με το ίδιο άρθρο ορίσθηκε περαιτέρω ότι «[...] οι γιατροί, οι 
οποίοι λαµβάνουν την πάγια αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας, εφόσον κληθούν στο 



νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας κατά το χρονικό διάστηµα της ετοιµότητάς τους, δεν δικαιούνται 
πρόσθετης αποζηµίωσης, υπό µορφή ενεργού εφηµερίας, τροποποιουµένης αναλόγως της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 1397/1983» (παρ. 7), µε την δε παρ. 8 παρασχέθηκε 
εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των υποχρεώσεων των ιατρών κατά τη διάρκεια της εφηµερίας 
ετοιµότητας και των συνεπειών της µη τηρήσεως αυτών [βλ. συναφώς υπουργικές αποφάσεις 
Α2β/10241/27.3.1991 (Β΄ 229) για το έτος 1991, Δγ/οικ.1000/ 24.2.1992 (Β΄ 139) για το έτος 
1992, ΔΥ1γ/1010/3.2.1993 (Β΄ 89) για το έτος 1993, ΔΥ13/α/70.000/28.12.1993 (Β΄ 64) για το 
έτος 1994, ΔΥ13α/330/18.1.1995 (Β΄ 93) για το έτος 1995, ΔΥ13α/31700/24.1.1996 (Β΄ 33, 
αναδηµ. Β΄ 426) για το έτος 1996 και κ.υ.α. ΔΥ13α/ 4325/31.1.1997 (Β΄ 101) για το έτος 1997]. 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε 
τελικώς µε το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3204/2003, ορίσθηκε ότι οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. όλων των 
βαθµών υποχρεούνται σε εφηµερία ετοιµότητας ανάλογα µε τις ανάγκες των τµηµάτων, 
εργαστηρίων και ειδικών µονάδων στα οποία υπηρετούν, για την οποία καταβάλλεται 
αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις κείµενες διατάξεις, και ότι οι σχετικές 
λεπτοµέρειες θα καθορισθούν µε υπουργική απόφαση (παρ. 2). Στη συνέχεια, µε το 
άρθρο 7 του ν. 2606/1998 αρχικώς και ακολούθως µε το άρθρο 45 του µνηµονευθέντος ν. 
3205/2003 ρυθµίσθηκαν τα των εφηµεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα, µε το άρθρο αυτό 
ορίσθηκε ότι η συµµετοχή όλων των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στο πρόγραµµα εφηµεριών είναι 
υποχρεωτική για όλους τους βαθµούς και βαθµίδες, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές 
ανάγκες (παρ. 1). Περαιτέρω, για την οργάνωση των εν λόγω εφηµεριών, τα νοσοκοµεία και τα 
κέντρα υγείας όλης της χώρας κατετάγησαν σε τρεις ζώνες Α, Β και Γ, ανάλογα µε την έδρα 
τους [παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207) και 
τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως], ορίσθηκε δε συναφώς ανώτατο όριο συµµετοχής των ιατρών 
σε εφηµεριακή απασχόληση, ενεργό και ετοιµότητας, κατά νοσοκοµείο για κάθε ζώνη (παρ. 3), 
η συνολική αµοιβή (ωροµίσθιο) για κάθε ενεργό εφηµερία ανάλογα µε το βαθµό και τις συνθήκες 
απασχόλησης (παρ. 4), η αµοιβή για κάθε εφηµερία ετοιµότητας (παρ. 5), οι υποχρεώσεις των 
συµµετεχόντων στις εφηµερίες ιατρών (παρ. 6) και η έννοια της «µικτής εφηµερίας», 
αποτελουµένης από ενεργό εξάωρη εφηµερία, µετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που 
συνεχίζεται µε εφηµερία ετοιµότητας µέχρι τη συµπλήρωση του δεκαεξαώρου (παρ. 7). Στο ίδιο 
άρθρο ορίσθηκε επίσης ότι το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών και απολαβών των ιατρών, 
περιλαµβανοµένων και των αποζηµιώσεων από εφηµερίες, δεν επιτρέπεται να υπερβεί κατά 
µήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσεως, χωρίς συνυπολογισµό της οικογενειακής 
παροχής και των επιδοµάτων εορτών και αδείας, και ότι το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών της 
οργανικής θέσεως και των πρόσθετων αµοιβών δεν µπορεί να υπερβεί τις µηνιαίες αποδοχές 
Εφέτη µε 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) [παρ. 9, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 
3808/2009 (Α΄ 227)]. Περαιτέρω, µε την παρ. 11 προβλέφθηκε η καταβολή µηνιαίας 
αποζηµιώσεως στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., αντιστοιχούσης σε ορισµένο αριθµό εφηµεριών κατά 
µήνα ανάλογα µε τον βαθµό και τη ζώνη [παρ. 11, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του 
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια]. Τέλος, µε τον µνηµονευθέντα ν. 
3754/2009 ορίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι οι νοσοκοµειακοί ιατροί του Ε.Σ.Υ., οι πανεπιστηµιακοί 
ιατροί και οι ειδικευόµενοι πραγµατοποιούν τις απαραίτητες εφηµερίες για την ασφαλή 
λειτουργία των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας, το πρόγραµµα των οποίων (εφηµεριών) 
καταρτίζεται κατά τις κείµενες διατάξεις και σχετική κλαδική σύµβαση (άρθρο 1), ότι το επίσηµο 
ωράριο των νοσοκοµειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήµερο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ότι µετά από κάθε ενεργό εφηµερία παρέχεται στον ιατρό, σε 
εργάσιµη ηµέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση (άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4208/2013). Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού, µε 
τις προεκτεθείσες ρυθµίσεις του άρθρου 2 περί θεσπίσεως επταώρου τακτικού πρωινού 



ωραρίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και χορηγήσεως ηµερανάπαυσης µετά από κάθε ενεργό 
εφηµερία «κατοχυρώνονται [...] ικανά αντισταθµιστικά οφέλη για την ανάπαυση των γιατρών, 
στο µέτρο που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εργασίας για τις ανάγκες εκτέλεσης του 
προγράµµατος των εφηµεριών. Με τη βελτίωση των όρων εργασίας των γιατρών και την 
εξασφάλιση χρόνου ανάπαυσής τους, βελτιστοποιούνται και η προοπτική παροχής 
αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας, επ’ ωφελεία του ΕΣΥ και του κοινωνικού συνόλου». 

14. Επειδή, τέλος, µε το άρθρο 9 του προαναφερθέντος ν. 2889/2001 και την κ.υ.α. Υ4α/ΓΠ οικ. 
40620/6.12.2001 (Β΄ 1643) είχε επιτραπεί από 1.1.2002 στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., µετά το 
τακτικό ωράριο, η λειτουργία απογευµατινών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών και 
θεραπευτικών πράξεων. Το ανωτέρω άρθρο 9, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του 
µνηµονευθέντος ν. 3868/2010, ορίζει µεταξύ άλλων ότι καθιερώνεται η ολοήµερη λειτουργία των 
νοσοκοµείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. µε την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη 
διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεµβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου 
(παρ. 1), ότι το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των µονάδων του Ε.Σ.Υ. 
«µπορεί» να προσφέρει τις υπηρεσίες του πέραν του τακτικού ωραρίου υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις (παρ. 2), ότι η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές κ.λπ. 
πράξεις, που πραγµατοποιούνται πέραν του τακτικού ωραρίου, βαρύνει κατά περίπτωση τον 
ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς, την ασφαλιστική του εταιρία ή τον ίδιο τον ασθενή (παρ. 5 ως 
ήδη ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 3984/2011), και ότι τα έσοδα 
από την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταµείο του νοσοκοµείου και 
διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύµατος (παρ. 
7) [βλ. και εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2889/2001, όπως ισχύει, 
κ.υ.α. Υ4α/147881/25.11.2010 (Β΄ 1851), µε την οποία ρυθµίζονται λεπτοµερώς τα παραπάνω 
θέµατα]. 

15. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή εξέλιξη των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ. (σκέψη 10), σε αντιπαραβολή προς τις αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού 
Κώδικα, συνάγεται ότι οι µόνιµοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. τελούν υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς 
εν σχέσει προς τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. 
εισέρχονται στη δηµόσια υπηρεσία όχι µόνο στον εισαγωγικό βαθµό του κλάδου τους, όπως 
προβλέπεται, κατ’ αρχήν, για τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους [βλ. Υ.Κ., ν. 2683/1999 (Α΄ 
19) άρθρο 79, ν. 3528/2007 (Α΄ 26) άρθρο 80, βλ. και άρθρο 6 ν. 4024/2011 (Α΄ 226) (Ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο)], αλλά και σε βαθµό ανώτερο αυτού, ακόµη και απευθείας στο βαθµό 
του Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, µετά από 
προκήρυξη της οικείας θέσης και απόφαση των αρµοδίων συµβουλίων. Τα ανώτατα όρια 
ηλικίας διορισµού τους (45ο έτος για Επιµελητή Β΄, 50ό για Επιµελητή Α΄ και 55ο για Διευθυντή 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 ν. 1397/1983, όπως είχε αρχικά, τα οποία αυξήθηκαν στο 50ό, 55ο 
και 60ό έτος, αντιστοίχως, µε το άρθρο 65 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 2071/1992, ως αυτά ίσχυαν 
προτού καταργηθούν πλήρως µε το άρθρο τέταρτο του προαναφερθέντος ν. 4528/2018) 
ορίζονταν πολύ µεγαλύτερα από αυτά των δηµοσίων υπαλλήλων (35ο και 30ό για τις 
κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ΥΕ αντιστοίχως, άρθρο 6 ν. 2683/1999, άλλως ήδη κατ’ 
άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3528/2007), κατά δε την πρώτη εφαρµογή του ν. 1397/1983 ορίσθηκε ότι σε 
κάθε νοσοκοµείο αρκούσε για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι να µην έχουν υπερβεί το 63ο έτος 
της ηλικίας (άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1397/1983, πριν καταργηθεί µε το άρθρο 132 ν. 
2071/1992). Περαιτέρω, για τον διορισµό τους στο Ε.Σ.Υ. λαµβάνεται υπόψιν όλη η 
προηγούµενη ιατρική υπηρεσία τους, ποσοτική και ποιοτική, σε νοσοκοµεία, δηµόσια ή ιδιωτικά, 
σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, ελεύθερο επάγγελµα κ.λπ., η δε εµπειρία που αποκτήθηκε κατά 
την προϋπηρεσία αυτή και το ιατρικό και επιστηµονικό έργο που παρήγαγαν κατά τη διάρκειά 
της, αξιολογούνται κατά την κρίση και την επιλογή τους για την κατάληψη της θέσεως για την 



οποία είναι υποψήφιοι [βλ. αποφάσεις Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 17653/1984 (Β΄ 849) και 
13α/οικ. 39832/1997 (Β΄ 1088)]. Τέλος, για την βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη 
λαµβάνεται υπόψιν ο χρόνος υπηρεσίας τους στο Ε.Σ.Υ. και ο βαθµός της θέσης τον οποίο 
κατέχουν. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι µόνιµοι γιατροί του Ε.Σ.Υ. τελούν υπό ειδικές 
συνθήκες από άποψη εισόδου και εξελίξεως στη δηµόσια υπηρεσία σε σχέση προς τους 
λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους, αφού εισέρχονται σ’ αυτήν σε µεγαλύτερη ηλικία (ενόψει της 
απαιτήσεως του νοµοθέτη για µακρό χρόνο ειδικότητος ανάλογα µε την υπό κατάληψη εκάστοτε 
θέση), αξιολογείται δε κατά τον διορισµό τους, από τα αρµόδια όργανα επιλογής, όλη η µέχρι 
τότε ιατρική προϋπηρεσία τους, ανεξαρτήτως αν έχει προσφερθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά 
νοσοκοµεία, στα οποία είναι δυνατόν να έχουν διανύσει µεγάλο µέρος ή και το σύνολο της 
ιατρικής προϋπηρεσίας τους (ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 1292/2003, βλ. και 4519/2011). Περαιτέρω, 
από τις παρατεθείσες διατάξεις που αφορούν στη µισθολογική εξέλιξη των ιατρών του Ε.Σ.Υ. 
(σκ. 12, βλ. και σκ. 13-14), προκύπτει ότι ο νοµοθέτης επεφύλαξε διαχρονικώς στους ιατρούς 
του Ε.Σ.Υ. ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση, µε αποδοχές προβλεπόµενες ειδικώς στο νόµο 
και ύψους αναλόγου προς την σηµασία του λειτουργήµατός τους, κατ’ εκτίµηση των ειδικών 
συνθηκών ασκήσεως του εν λόγω λειτουργήµατος, των ιδιαίτερων απαιτήσεων του ιατρικού 
επαγγέλµατος, όσον αφορά το χρόνο απασχολήσεως, την ένταση και την ποιότητα της 
εργασίας, των ιδιαιτέρων ευθυνών που απορρέουν από την άσκησή του, του καθεστώτος 
πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως υπό το οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, του 
µεγαλύτερου χρόνου γενικής εκπαιδεύσεως εν σχέσει µε άλλους επιστήµονες, της πολυετούς 
µεταπανεπιστηµιακής µετεκπαιδεύσεώς τους για ειδίκευση αλλά και της ανάγκης για διαρκή 
εκπαίδευση στην επιστήµη τους (βλ. 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 78/2003, 3115/2002, 3901, 2215/2001, 2440/2000, 2/1998, 5624/1996, 36
13, 3582/1996 επταµ., βλ. επίσης ΣτΕ 2398/2013, 1594/2009 κ.ά.). Η ευνοϊκή αυτή µεταχείριση 
δεν ταυτίζεται µε εκείνη των άµεσων πολιτειακών οργάνων του Κράτους, η οποία θεµελιώνεται 
στο άρθρο 26 του Συντάγµατος και, ειδικότερα, όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, 
κατοχυρώνεται και ρητώς στο άρθρο 88 παρ. 2 αυτού, το οποίο επιτάσσει ευθέως την 
χορήγηση σ’ αυτούς, µε ειδικό νόµο, αποδοχών αναλόγων προς το λειτούργηµά τους. Η αρχή 
της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ. απορρέει εµµέσως από την 
κατά το Σύνταγµα (άρθρο 21 παρ. 3) υποχρέωση του Κράτους για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας υψηλού επιπέδου προς όλους τους πολίτες, την οποία υλοποιούν κατ’ εξοχήν οι ιατροί 
του Ε.Σ.Υ., και εγγυάται τη διαµόρφωση του ύψους των αποδοχών τους µε κριτήρια 
συναπτόµενα όχι µόνο προς τον βαθµό και τα καθήκοντα της θέσεώς τους, αλλά και προς τις 
ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως και την επικινδυνότητα του επαγγέλµατός τους (κίνδυνοι 
εκθέσεως σε µολυσµατικούς παράγοντες κλπ), ώστε οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για 
αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σηµασίας της αποστολής τους, συγχρόνως δε για να 
αποτρέπεται η εξωϋπηρεσιακή τους απασχόληση, και δη σε τοµείς της ιδιωτικής οικονοµίας που 
ιδιαιτέρως εξυπηρετούνται από την ιατρική τους ιδιότητα (προµήθειες υλικών, χορήγηση 
σκευασµάτων, συνεργασία µε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας κλπ), καθώς και οι 
συνδεόµενοι µε την άσκηση των καθηκόντων τους αυξηµένοι κίνδυνοι διαφθοράς (βλ. 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., πρβλ. ΣτΕ 2192-94/2014 Ολοµ., βλ. και αιτιολογική έκθεση του ν. 
1397/1983 σελ. 8). Η υποχρέωση τηρήσεως από τον κοινό νοµοθέτη της εν λόγω αρχής 
αποτελεί µία πρόσθετη θεσµική εγγύηση που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική εκπλήρωση της 
αποστολής του Ε.Σ.Υ. µέσω της ενισχύσεως του ηθικού του ιατρικού προσωπικού του, αλλά και 
δικαίωµα των ιατρών, λόγω των απαγορεύσεων και περιορισµών, στους οποίους υπόκεινται και 
της επικινδυνότητας των καθηκόντων τους. Και ναι µεν στο πλαίσιο της ασκούµενης 
οικονοµικής πολιτικής και κατ’ εκτίµηση των εκάστοτε κρατουσών οικονοµικών και κοινωνικών 
συνθηκών ο κοινός νοµοθέτης δύναται, κατ’ αρχήν, να προβαίνει σε αναµόρφωση του 
µισθολογίου των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθµίσεις, η 
συνταγµατικότητα των οποίων υπόκειται σε οριακό µόνον δικαστικό έλεγχο (βλ. ΣτΕ 267-



68/2021, 852/2019, πρβλ. 
ΣτΕ 734/2016 Ολοµ., 3372/2015 Ολοµ., 1031/2015, 4741, 3404, 3177, 2192-2196/2014 
Ολοµ., 668/2012 Ολοµ. κ.ά.), δεδοµένου µάλιστα ότι από καµµία αυξηµένης τυπικής ισχύος 
διάταξη ή αρχή δεν κατοχυρώνεται δικαίωµα σε αποδοχές συγκεκριµένου ύψους 
(ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 3177/2014 Ολοµ. σκ. 8, 2192/2014 σκ. 12, απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. της 
7.5.2013, Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδος σκ. 33 κ.ά.), όµως ο επαναπροσδιορισµός του 
µισθολογικού καθεστώτος των εν λόγω δηµοσίων λειτουργών µε τέτοιο τρόπο, που να επιφέρει 
ανατροπή του έως τότε ισχύοντος µισθολογικού καθεστώτος, δεν µπορεί να γίνει χωρίς να έχει 
προηγουµένως εκτιµηθεί το δηµοσιονοµικό όφελος, σε σχέση µε τις επιπτώσεις, που ο 
επαναπροσδιορισµός αυτός µπορεί να έχει στην λειτουργία του Ε.Σ.Υ., καθώς και αν ο 
συγκεκριµένος επαναπροσδιορισµός (καθό µέρος επιφέρει ανατροπή του έως τότε ισχύοντος 
µισθολογικού καθεστώτος) είναι αναγκαίος ή θα µπορούσε να αναπληρωθεί µε άλλα µέτρα 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος, µε µικρότερο κόστος για το ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. Η 
υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει, κατ’ αρχήν, για κάθε σηµαντική διαφοροποίηση αποδοχών, η 
οποία στρέφεται κατά συγκεκριµένης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δηµοσίου, 
καθίσταται εντονότερη στην περίπτωση των ιατρών του Ε.Σ.Υ., υπέρ των οποίων ο νοµοθέτης, 
κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, υποχρεούται κατά τον προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών 
τους να λαµβάνει υπόψιν, εκτός από τα συνήθη κριτήρια, και τις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως 
και την επικινδυνότητα του λειτουργήµατός τους, καθώς και την κατ’ αρχήν αποκλειστική 
αφιέρωση στο λειτούργηµα αυτό, ώστε οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή 
διαβίωση και ανάλογες της σηµασίας της αποστολής τους. Στο αρµόδιο δε δικαστήριο 
επιφυλάσσεται ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων από την άποψη της 
λήψεως υπόψιν από τον νοµοθέτη, στην συγκεκριµένη περίπτωση, των ως άνω νοµίµων 
κριτηρίων και όχι άλλων προδήλως απροσφόρων, έλεγχος πάντως που, ως ήδη εξετέθη 
ανωτέρω, είναι οριακός (πρβλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 2192-2194/2014 Ολοµ., πρβλ. 
ΣτΕ 3443/1998 Ολοµ., 119, 545/2001, 1333/2000). 

16. Επειδή, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., από το έτος 2010 και µέχρι την αναδροµική από 1.8.2012 
µείωση των αποδοχών τους που επήλθε µε τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγρ. Γ1 της 
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 [«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222/12.11.2012)], 
υπέστησαν, διαδοχικώς, τις ακόλουθες µειώσεις στις αποδοχές τους: Με το ν. 
3833/2010 επήλθε µείωση, από 1.1.2010, κατά 12% των πάσης φύσεως επιδοµάτων, 
αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των επιδοµάτων 
εορτών και αδείας κατά 30% (άρθρο 1 παρ. 2), εξαιρουµένων, µεταξύ άλλων, των επιδοµάτων 
µεταπτυχιακών σπουδών, εφηµεριών, χρόνου υπηρεσίας και της οικογενειακής παροχής. Εν 
συνεχεία, µε το ν. 3845/2010 [«Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 
οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» 
(ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι) (Α΄ 65/6.5.2010)], προβλέφθηκε η περαιτέρω µείωση κατά 8% των πάσης 
φύσεως επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά των δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ 
αποσυνδέθηκε το ύψος των επιδοµάτων εορτών και αδείας από τον βασικό µισθό και 
καθορίσθηκε για κάθε επίδοµα ένα πάγιο εκ των προτέρων καθορισµένο ποσό, ήτοι το επίδοµα 
Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ και καθένα από τα επιδόµατα Πάσχα και αδείας στο 
ποσό των 250 ευρώ, προβλέφθηκε δε, περαιτέρω, ότι τα επιδόµατα αυτά εορτών και αδείας θα 
καταβάλλονταν, εφόσον οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων και των εν 
λόγω επιδοµάτων, δεν υπερέβαιναν κατά µήνα (υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση) το ποσό 
των 3.000 ευρώ (άρθρο τρίτο παρ. 1 και 6). Ακολούθησε ο ν. 3986/2011 [«Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 
152/1.7.2011)], µε το άρθρο 38 παρ. 5 του οποίου ανεστάλησαν από 1.7.2011 οι διατάξεις του 



άρθρου 5 του ν. 3205/2003 περί του χρόνου µισθολογικής εξελίξεως των υπαλλήλων του 
Δηµοσίου, οι διατάξεις δε του ανωτέρω άρθρου διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν. 4024/2011, στην οποία προστέθηκαν οι λέξεις «και µέχρι την τροποποίηση 
των διατάξεων του Β΄ Μέρους του ν. 3205/2003 µε τις οποίες επέρχονται µειώσεις στα ειδικά 
µισθολόγια» µε το εδάφιο β΄ της περιπτώσεως 38 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Περαιτέρω, µε το άρθρο 55 παρ. 23 περίπτ. δ΄ του ν. 
4002/2011 [«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου – Ρυθµίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – κ.λπ.» (Α΄ 180/22.8.2011)] µειώθηκε αναδροµικά 
από 1.7.2011 εκ νέου κατά ποσοστό 20% το προβλεπόµενο από την παρ. Α.3 του 
άρθρου 44 του ν. 3205/2003 επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών 
συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, όπως είχε ήδη διαµορφωθεί. Εξ άλλου, µε το άρθρο 6 παρ. 
9 του µνηµονευθέντος ν. 4052/2012 µειώθηκε, από 1.1.2012, ο συντελεστής βάσει του οποίου 
υπολογίζεται το ωροµίσθιο των εφηµεριών από 0,0059 σε 0,0052 επί του βασικού µισθού, ενώ 
µε την ίδια διάταξη µειώθηκε, από 1.1.2012, και το µηνιαίο ποσό που καταβάλλεται ως 
αποζηµίωση εφηµεριών στους Διευθυντές που υπηρετούν σε Νοσοκοµεία της Α΄ Ζώνης από 
55% σε 49% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του Διευθυντή Ε.Σ.Υ., 
στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ. Παραλλήλως, οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. 
υπεβλήθησαν και στο σύνολο των γενικής φύσεως οικονοµικών και φορολογικών µέτρων που 
ελήφθησαν για την αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας, τέτοια δε µέτρα 
ήσαν, µεταξύ άλλων, η σταδιακή µείωση του αφορολόγητου ορίου, ο περιορισµός των 
κλιµακίων και η αύξηση των συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος [άρθρο 27 του ν. 3986/2011, 
άρθρα 1 επ. του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), άρθρο 38 του ν. 4024/2011 κ.ά.], η επιβολή ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 του ν. 3986/2011), η διαδοχική αύξηση των συντελεστών του 
φόρου προστιθέµενης αξίας, η υπαγωγή στους αυξηµένους συντελεστές αγαθών και υπηρεσιών 
που υπάγονταν σε κατώτερη κλίµακα και η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρθρα 12 
επ. του ν. 3833/2010, 34 του ν. 3986/2011 κ.ά.), η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρµανσης 
και κίνησης (άρθρο 36 του ν. 3986/2011), καθώς και η σταδιακή αύξηση των αντικειµενικών 
αξιών των ακινήτων και η επιβολή του ειδικού φόρου ηλεκτροδοτουµένων χώρων [άρθρα 33 του 
ν. 3986/2011, 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) κ.ά.]. Περαιτέρω, µε το ν. 4093/2012 και δη µε τις 
διατάξεις των περιπτώσεων 13-36 της υποπαραγράφου Γ.1 (µε τίτλο «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»), της παραγράφου Γ (µε τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»), του άρθρου πρώτου του 
ανωτέρω νόµου, επήλθαν µειώσεις σε όλα τα χαρακτηρισθέντα από τον νοµοθέτη ως «ειδικά 
µισθολόγια», µε βάση τα οποία αµείβονται διάφορες κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων. 
Ειδικότερα, µε την περίπτωση 1 της ανωτέρω υποπαραγράφου (Γ1) καταργήθηκαν, από 
1.1.2013, τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ενώ µε την περίπτωση 27 
τροποποιήθηκε το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 και επήλθαν περαιτέρω µειώσεις στις αποδοχές 
των ιατρών του Ε.Σ.Υ. από 1.8.2012, µε τη µείωση του µηνιαίου βασικού µισθού όλων των 
βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου (περίπτ. 27.α.), τη µείωση των προβλεποµένων στις 
παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003 επιδοµάτων και αποζηµιώσεων 
(επιδόµατος νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού 
έργου, παγίας αποζηµιώσεως για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και 
επιδόµατος θέσεως ευθύνης, αντίστοιχα) (περιπτ. 27.β. και 27.γ.), τη µείωση του συντελεστή 
βάσει του οποίου υπολογίζεται το ωροµίσθιο των εφηµεριών, τη µείωση της προσαύξησης 
ενεργού εφηµερίας που καταβάλλεται στους Διευθυντές του Ε.Σ.Υ. και τον καθορισµό 
προσαύξησης ενεργού εφηµερίας 30 ευρώ αδιακρίτως για όλους τους βαθµούς της ιεραρχίας 
(περίπτ. 27.δ.), τη µείωση της αποζηµιώσεως εφηµεριών που καταβάλλεται στους Συντονιστές 
Διευθυντές των Νοσοκοµείων της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστηµιακών 
κλινικών εργαστηρίων και µονάδων (περίπτ. 27.ε.) και, τέλος, την, συνεπεία των ανωτέρω 
ρυθµίσεων, µείωση της αµοιβής της µικτής εφηµερίας (περ. 27.στ.). Έτσι, οι µηνιαίοι βασικοί 



µισθοί όλων των βαθµών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 
διαµορφώθηκαν στα παρακάτω ποσά: α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 € β. Διευθυντής 1.580 
€ γ. Επιµελητής Α΄ 1.513 € δ. Επιµελητής Β΄ 1.321 € ε. Ειδικευόµενος 1.007 €. Το επίδοµα 
νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 
ορίστηκε κατά βαθµό, ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 € β. Επιµελητής Α΄ 
205 € γ. Επιµελητής Β΄ 174 € δ. Ειδικευόµενος 190 €. Η πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε 
σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης ορίστηκε κατά βαθµό, ως εξής: α. Συντονιστής 
Διευθυντής, Διευθυντής 225 € β. Επιµελητής Α΄ 195 € γ. Επιµελητής Β΄ 164 € δ. Ειδικευόµενος 
123 €. Το δε επίδοµα Θέσης − Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές 
ασκούν χρέη Συντονιστή, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθµών τους, ορίστηκε σε 
εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ. Ως προς δε τις αµοιβές τις σχετιζόµενες µε τις εφηµερίες (οι 
ώρες των οποίων -όσον αφορά στις ενεργές εφηµερίες- αυξήθηκαν κατά µία, ήτοι αντί για 
δεκαεξάωρο δεκαεπτάωρο), οι αλλαγές που επήλθαν, ειδικότερα, ήταν οι κάτωθι: α) Το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 
3205/2003 αντικαταστάθηκαν, από 1.8.2012, ως εξής: «Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά 
ποσά αµοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, κατά περίπτωση, 
προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 €). Το ωροµίσθιο των εφηµεριών υπολογίζεται µε 
συντελεστή 0,0042 επί του βασικού µισθού που κατέχει ο δικαιούχος.» β) Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαταστάθηκε από 1.8.2012 ως 
εξής: «ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α΄ 
Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων και µονάδων, ως 
αποζηµίωση εφηµεριών καταβάλλεται µηνιαίο ποσό, ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούµενο 
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.» γ) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του 
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαταστάθηκαν από 1.8.2012 ως εξής: «Οι ιατροί και 
οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 
43 του παρόντος, συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία, αποτελούµενη από ενεργό 6ωρη εφηµερία, 
µετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται µε εφηµερία ετοιµότητας µέχρι τη 
συµπλήρωση του 17ώρου. Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδοµήντα 
εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής της 17ωρης ενεργού εφηµερίας.». 

17. Επειδή, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 4093/2012, µε τις οποίες θεσπίσθηκαν οι ως 
άνω περιγραφείσες µειώσεις των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κρίθηκαν, αρχικώς µε την 
απόφαση 7412/2015 της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αντικείµενες στα 
άρθρα 4 παρ. 5 και 25 του Συντάγµατος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣΔΑ και, εν συνεχεία, µε την απόφαση 431/2018 της Ολοµελείας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, ως αντικείµενες και στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος και την, εµµέσως 
απορρέουσα από αυτό, αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
καθώς και στην συνταγµατική αρχή της ισότητας υπό την δεύτερη όψη της, δηλαδή της 
υποχρεώσεως του νοµοθέτη να µεταχειρίζεται κατά διαφορετικό τρόπο τις άνισες καταστάσεις. 
Ειδικότερα, µε την ως άνω απόφαση 431/2018 κρίθηκε, µεταξύ άλλων, ότι από καµµία από τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες του ν. 4093/2012 δεν προέκυπτε ότι κατά τον προσδιορισµό του 
ύψους των περικοπών στο µισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. ελήφθησαν υπόψιν, πέραν του 
καθαρώς αριθµητικού και, ως εκ τούτου, προδήλως απροσφόρου κριτηρίου, της επιτεύξεως 
δηλαδή συγκεκριµένης µεσοσταθµικής µειώσεως του µισθολογικού κόστους του Δηµοσίου, όλα 
εκείνα τα στοιχεία, τα οποία υπαγόρευσαν την θέσπιση ιδιαιτέρου µισθολογίου για την εν λόγω 
κατηγορία δηµοσίων λειτουργών. Ορίστηκε δε, περαιτέρω, µε την ως άνω απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατ’ άρθρο 50 παρ. 3β του π.δ/τος 18/1989, και κατόπιν 
σταθµίσεως από το Δικαστήριο του δηµοσίου συµφέροντος, αναφεροµένου στην οξυµένη 
δηµοσιονοµική κρίση και στην κοινώς γνωστή ταµειακή δυσχέρεια του ελληνικού Κράτους, ότι οι 



συνέπειες της αντισυνταγµατικότητας των ως άνω διατάξεων θα επέλθουν µετά τη δηµοσίευση 
της αποφάσεώς του επί της κριθείσης από αυτό, στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, προσφυγής. 

18. Επειδή, περαιτέρω, µετά τη δηµοσίευση της ως άνω 431/2018 αποφάσεως της Ολοµελείας 
του Συµβουλίου της Επικρατείας (που έλαβε χώρα την 26.2.2018), δηµοσιεύθηκε ο ν. 
4575/2018 (Α΄ 192/14.11.2018), ο οποίος στο άρθρο 11 αυτού, και στο πλαίσιο εναρµονίσεως 
της Διοικήσεως, µεταξύ άλλων, και προς την ως άνω απόφαση (κατά τα αναφερόµενα στην 
αιτιολογική του έκθεση) όρισε τα εξής: «1. Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας 
Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόµενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν 
ενεργεία κατά το χρονικό διάστηµα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται, πλην της 
αποζηµίωσης εφηµεριών, εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των 
µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 
µισθολογικές διατάξεις, και των µηνιαίων αποδοχών που πράγµατι τους κατεβλήθησαν µε βάση 
τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηµατικό ποσό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε 
αναφορά στο χρονικό διάστηµα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016. 2. [...] 3. Οι διατάξεις του 
παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., Ιατρών Δηµόσιας Υγείας 
Ε.Σ.Υ., Επικουρικών Ιατρών και Ειδικευόµενων Ιατρών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017». Κατ’ επίκληση δε της 
εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 11 του ν. 4575/2018 εκδόθηκε η 
οικ./2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Υγείας (Β΄ 5435), µε την οποία καθορίστηκαν η 
διαδικασία, ο χρόνος, οι κρατήσεις και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την καταβολή του 
προβλεπόµενου από το άρθρο αυτό εφ’ άπαξ χρηµατικού ποσού. 

19. Επειδή, εξάλλου, στις 19.5.2017 δηµοσιεύτηκε ο ν. 4472/2017, ο οποίος φέρει τον τίτλο 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα 
εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74) και απαρτίζεται από επτά µέρη περιέχοντα, µεταξύ άλλων, 
συνταξιοδοτικές, µισθολογικές και λοιπές εργασιακές ρυθµίσεις. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του 
Μέρους ΣΤ΄ του νόµου αυτού, υπό τον τίτλο «Μισθολογικές ρυθµίσεις ειδικών κατηγοριών 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και 
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», θεσπίζονται νέες ειδικές µισθολογικές ρυθµίσεις 
ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου (αναδιάρθρωση των «ειδικών 
µισθολογίων»), µεταξύ δε άλλων, στο Κεφάλαιο Ε΄ του µέρους αυτού, θεσπίζεται νέο 
µισθολόγιο και για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), 
τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους έµµισθους ειδικευόµενους 
ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και ιατρούς υπηρεσίας 
υπαίθρου, τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων 
και Περιφερειών και τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2017 (άρθρο 162). 
Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους ΣΤ΄ ορίζονται τα κάτωθι (ως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν 
κατά τη δηµοσίευση του νόµου – βλ. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις στη σκέψη 25): Στο άρθρο 
136, υπό τον τίτλο «Μισθολογική κατάταξη», ορίζεται ότι «Για τη µισθολογική κατάταξη των 
υπαγόµενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι 
(16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθµίδα µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το 
Μ.Κ. 16», ενώ στο άρθρο 137 περιγράφεται ο χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης των 
υπαγοµένων στο εν λόγω Ε´ Κεφάλαιο ως ακολούθως: «1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται 



υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε 
επόµενο. 2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαγόµενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών 
υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο απαιτείται 
να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο. 3. 
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται µε πράξη του αρµόδιου 
για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Ως 
υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος 
απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντίατρους του 
Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) 
προϋπηρεσία. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών». Με το άρθρο 138 καθορίζονται 
οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί των µισθολογικών κλιµακίων όλων των βαθµίδων των ιατρών, µε το 
βασικό µισθό του Συντονιστή Διευθυντή να αποτελεί τη βάση για τον καθορισµό του βασικού 
µισθού και όλων των υπολοίπων βαθµών των ιατρών και ιατροδικαστών. Ειδικότερα, δε, 
προβλέπονται τα εξής: «Βασικός µισθός. 1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ.1 του 
Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο 
βασικός µισθός των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων µέχρι το Μ.Κ. 16 διαµορφώνεται µε 
πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €). 2. Ο 
µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµίδων των ιατρών διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του 
αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής: α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%. β. 
Επιµελητής Α´ και αντίστοιχοι 90%. γ. Επιµελητής Β´ και αντίστοιχοι, εβδοµήντα οκτώ τοις εκατό 
(78%). δ. Ειδικευόµενος 63%. ε. Μόνιµοι αγροτικοί ιατροί 61%. 3. Ο µηνιαίος βασικός µισθός 
των Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διαµορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του Συντονιστή 
Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω µισθολογική εξέλιξη. 4. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των 
βαθµών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή 
Διευθυντή, ως εξής: Ιατροδικαστής Α´ Τάξεως 100%. Ιατροδικαστής Β´ Τάξεως 95%. 
Ιατροδικαστής Γ´ Τάξεως 90%. Ιατροδικαστής Δ´ Τάξεως 85%. 5. Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί 
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ». Περαιτέρω, στο άρθρο 139 ορίζονται τα 
προβλεπόµενα πέραν από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου παρεχόµενα επιδόµατα, 
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα, ειδικότερα δε προβλέπονται τα ακόλουθα: «Επιδόµατα. 
1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου, στους υπαγόµενους στο παρόν 
κεφάλαιο παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: Α. Στους 
Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έµµισθους 
ειδικευόµενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδοµα νοσοκοµειακής 
απασχόλησης, οριζόµενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής τριακόσια 
σαράντα (340) ευρώ. β. Επιµελητής Α´ διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. γ. Επιµελητής Β´ 
διακόσια ογδόντα (280) ευρώ. δ. Ειδικευόµενος διακόσια τριάντα (230) ευρώ. Β. Στους 
Ιατροδικαστές, ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόµενο ως εξής: Ιατροδικαστής Α´ 
Τάξεως πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ, Ιατροδικαστής Β´ Τάξεως πεντακόσια (500) ευρώ, 
Ιατροδικαστής Γ´ Τάξεως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, Ιατροδικαστής Δ´ Τάξεως τετρακόσια 
(400) ευρώ. Τα ως άνω επιδόµατα καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι 
δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους 
που δικαιολογείται η καταβολή τους. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των λειτουργών ή 
υπαλλήλων, µε απόσπαση, µετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη των δύο (2) 
µηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη 
χορήγηση των επιδοµάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους µε βεβαίωση 
του οικείου προϊσταµένου. Γ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 



άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Δ. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, 
οριζόµενο ως εξής: α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµήντα πέντε (75) ευρώ. β. 
Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε 
(45) ευρώ. Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές 
σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. [...]. Ε. Επίδοµα θέσης ευθύνης, 
στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, 
οριζόµενο κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής: α) Προϊστάµενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των 
Νοσοκοµείων και Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 
β) Προϊστάµενοι Τοµέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων και Προϊστάµενοι 
Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €). γ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων της Ιατρικής 
Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων-επιστηµονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισµό της 
επιστηµονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς 
και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης εκατό (100) ευρώ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι 
ίδιες µε αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. 
ΣΤ. α) Στους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζηµίωση ως 
κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής σε προβληµατικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε 
άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και του ν. 
1397/1983 (Α΄ 143). β) [...] γ) [...] 2. Στους Οδοντίατρους και στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και 
Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις 
Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή Περιφερειών καταβάλλονται µόνο τα 
επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στους 
Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου 
Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή Περιφερειών, 
καταβάλλονται τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, καθώς και το επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄ της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόµενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευθυντής και 
Διευθυντής διακόσια πενήντα (250) ευρώ β. Επιµελητής Α΄ διακόσια δέκα (210) ευρώ γ. 
Επιµελητής Β1 διακόσια (200) ευρώ. […]. 3. […]. 4. [...]. 5. Από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του παρόντος και του επόµενου 
άρθρου δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών µε οποιαδήποτε 
ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή». Εξ άλλου, στο άρθρο 140 του ίδιου νόµου, υπό τον τίτλο 
«Εφηµερίες», ορίζονται τα εξής: «1. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “Τα ανωτέρω 
προκύπτοντα συνολικά ποσά αµοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, 
κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80). Το 
ωροµίσθιο των εφηµεριών ορίζεται, ανά βαθµό ή βαθµίδα, ως εξής: -Συντονιστής Διευθυντής και 
Καθηγητής Πανεπιστηµίου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42). -Διευθυντής και 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05). -Επιµελητής Α΄ 
και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου, έξι ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά (6,73). -
Επιµελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευµένοι ιατροί που αµείβονται µε ενιαίο µισθολόγιο, πέντε 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5,88). -Έµµισθος ειδικευόµενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτά (4,48)”. 2. Η περίπτωση ε´ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “ε) Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή 
Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών 
εργαστηρίων και µονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν µε το βαθµό του Διευθυντή 
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συµµετοχής στο πρόγραµµα εφηµεριών, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), αντί αποζηµίωσης 
εφηµεριών καταβάλλεται µηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα (530) ευρώ. Η απουσία των 
Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες µηνιαίως, 
δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζηµίωσης των εφηµεριών. Σε περίπτωση απουσίας για 



οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζηµίωση αυτή µειώνεται αναλόγως”. 3. Οι άµισθοι υπεράριθµοι 
ειδικευόµενοι ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόµενοι ιατροί, καθώς και οι µόνιµοι 
αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζηµιώνονται για τις εφηµερίες που 
πραγµατοποιούν µε βάση το εκάστοτε ισχύον ωροµίσθιο εφηµεριών των έµµισθων 
ειδικευόµενων ιατρών. Μόνιµοι υπάλληλοι, οι οποίοι αµείβονται µε τις διατάξεις του ενιαίου 
µισθολογίου, για το χρόνο απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαµβάνουν εφηµεριακή 
αποζηµίωση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για τους 
έµµισθους ειδικευόµενους ιατρούς. 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η 
Ιουνίου 2017. Αποζηµιώσεις για εφηµερίες που έχουν πραγµατοποιηθεί ως την ηµεροµηνία 
αυτή υπολογίζονται µε το προηγούµενο µισθολογικό καθεστώς». Εξ άλλου, στο Κεφάλαιο Θ΄ 
(«ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ») του ίδιου ΣΤ΄ Μέρους προβλέπεται στο άρθρο 153 («Γενικές 
ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών») ότι «1. [...] 10. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι 
τακτικές µηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις παροχές 
που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού καθώς και την προσωπική διαφορά του 
άρθρου 155 [...]. Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφηµερίες του άρθρου 140 [...]». 
Περαιτέρω, στο άρθρο 154 του ίδιου νόµου («Μεταβατική διάταξη-Μισθολογική κατάταξη και 
εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων») ορίζεται ότι «Κατά την πρώτη 
εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα 
µισθολογικά κλιµάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, 
που έχει αναγνωριστεί για µισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν µέχρι και τις 31.12.2016», 
ενώ στο άρθρο 155, υπό τον τίτλο «Διασφάλιση αποδοχών», ορίζονται τα εξής: «1. Αν από τις 
ρυθµίσεις των διατάξεων του νόµου αυτού προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές 
χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά 
διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς δεν λαµβάνεται 
υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, δεν λαµβάνονται υπόψη: α) [...] δ) Για τους 
υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Ε΄, τα επιδόµατα και οι αποζηµιώσεις της περίπτωσης Ε΄ και ΣΤ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 139 [αποζηµίωση χορηγούµενη ως κίνητρο προσέλκυσης και 
παραµονής σε προβληµατικές και άγονες περιοχές και σε άγονες ειδικότητες]. Το επίδοµα της 
περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139 λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 
προσωπικής διαφοράς µόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου 
τον τελευταίο µήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου 
χορήγησή του µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. ε) [...] Η εν λόγω προσωπική 
διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην 
της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης. 2. Σε 
περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων του νόµου αυτού προκύπτουν τακτικές 
µηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάµβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 
31.12.2016, η προκαλούµενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση δεν 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα και σε µία δόση. β) Εφόσον 
η µηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες 
δόσεις σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου». Στο άρθρο 156 («Ανώτατο όριο αποδοχών») 
ορίζεται ότι «Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του προσωπικού που υπάγεται 
στις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
4354/2015, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του 
παρόντος νόµου». Εξ άλλου, στο άρθρο 159 του ως άνω νόµου («Διατηρούµενες διατάξεις») 
προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 
3205/2003 περί εφηµεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
εκτός του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 που 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 137 του εν λόγω ν. 4472/2017 (περίπτωση α΄), 



καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2889/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί 
ολοήµερης λειτουργίας των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. (περίπτωση γ΄). Τέλος, στο άρθρο 160 του 
ίδιου νόµου («Καταργούµενες διατάξεις») προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του παρόντος νόµου καταργούνται µεταξύ άλλων οι διατάξεις των 
άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
(περίπτωση α΄), ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 162 αυτού («Έναρξη ισχύος»), η ισχύς των 
διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ αρχίζει από 1.1.2017, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιµέρους 
διατάξεις του. 

20. Επειδή, εξάλλου, µε το άρθρο 163 του ως άνω ν. 4472/2017 εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο 
Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την τριετία 2018-2021, στο οποίο 
περιλαµβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόµενα έτη «-Οι ετήσιοι στόχοι για τη 
Γενική Κυβέρνηση, µε πρωτογενές δηµοσιοοικονοµικό αποτέλεσµα 3,5% του ΑΕΠ για την 
περίοδο 2018-2021, µε βάση τη µεθοδολογία της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης...». 
Μετά τη δηµοσίευση του ν. 4472/2017 κυρώθηκε ο κρατικός προϋπολογισµός για το οικονοµικό 
έτος 2018 µε τον ν. 4507/2017 (Α΄ 196/20.12.2017), στον οποίο περιελήφθησαν τα µέτρα του 
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΜΠΔΣ) για την τριετία 2018-2021. 
Ο προϋπολογισµός αυτός, ο οποίος είναι ισοσκελισµένος και προβλέπει πρωτογενές 
πλεόνασµα της τάξεως του 3,4% του ΑΕΠ, προβλέπει, επίσης, την κάλυψη των µισθολογικών 
δαπανών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., και αναφέρει, µεταξύ άλλων, (σελ. 69 της αιτιολογικής 
έκθεσης) τα εξής γενικώς ως προς τις δαπάνες αποδοχών και συντάξεων: «Ανάλυση δαπανών 
κατά µείζονα κατηγορία. Αποδοχές και συντάξεις. Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων 
προβλέπεται να ανέλθουν στα 12.298 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 371 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 
το 2017, κυρίως λόγω των αυξηµένων εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπέρ 
του ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους που υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου 
έως 31.12.2016 (από 3,33% το 2017 σε 6,67% το 2018), της αναµόρφωσης των ειδικών 
µισθολογίων, καθώς και της συνεχιζόµενης από το 2017 µείωσης του αριθµού των 
αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές. Οι δαπάνες της 
κατηγορίας αυτής προβλέπεται να ανέλθουν στα 417 εκατ. ευρώ, έναντι 348 εκατ. ευρώ για το 
έτος 2017. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη µεταφορά της δαπάνης της ειδικής 
αποζηµίωσης για νυχτερινή απασχόληση στα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας από τη µείζονα 
κατηγορία των αποδοχών και συντάξεων στην κατηγορία πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές, 
σύµφωνα µε νοµοθετικές παρεµβάσεις που περιελήφθησαν στα ειδικά µισθολόγια». 

21. Επειδή, στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4472/2017, µε τον οποίο εισήχθησαν οι επίµαχες 
ρυθµίσεις, αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Στο παρόν νοµοσχέδιο 
περιλαµβάνεται σειρά ρυθµίσεων για ζητήµατα που συναρτώνται άµεσα µε την εφαρµογή του 
τρέχοντος προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και την ολοκλήρωση της β΄ 
αξιολόγησης αυτού. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράµµατος 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής διαµορφώνει το αναγκαίο περιβάλλον σταθερότητας για την 
ελληνική οικονοµία, διαγράφοντας έτσι έναν καθαρό δηµοσιονοµικό διάδροµο για την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος, ενώ συνιστά την αναγκαία προϋπόθεση για τον προσδιορισµό 
ουσιαστικών µέτρων ρύθµισης του ελληνικού δηµόσιου χρέους. Η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής συνιστά έτσι το αναγκαίο 
συστατικό στοιχείο µιας συνολικής συµφωνίας, η οποία µπορεί να δώσει στην ελληνική 
οικονοµία το χώρο και το χρόνο για να εµπεδώσει την ανάκαµψη που σηµειώνει το τελευταίο 
διάστηµα, διαµορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την οριστική έξοδο από τα 
προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η έξοδος αυτή, ωστόσο, οφείλει να λάβει χώρα 
στο πλαίσιο µια δίκαιης, βιώσιµης και σταθερής ανάπτυξης εντός της οποίας οι κοινωνικές και 
οικονοµικές ανισότητες θα πρέπει να βαίνουν διαρκώς µειούµενες. Στο πλαίσιο αυτό, µέσα από 



το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου επιχειρείται όχι µόνο να διασφαλισθεί η 
τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και κατά συνέπεια η τακτική χρηµατοδότησή της, 
µέσω της εκταµίευσης των συµφωνηθέντων πόρων, αλλά και να υπάρξει µέριµνα για την 
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους µέσω της θέσπισης µίας σειράς µέτρων στήριξης της 
κοινωνικής πλειονότητας, καθώς και να τεθούν τα βασικά θεµέλια για την επαναφορά της 
θεσµικής κανονικότητας στην αγορά εργασίας. ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ 
Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ. Άρθρα 123-162. Με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), στο 
πλαίσιο δέσµευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των εταίρων της για τον εκσυγχρονισµό 
και την ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης, προβλέπεται η ανάγκη αναµόρφωσης και 
εξορθολογισµού των ειδικών µισθολογίων (στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων 
Ασφαλείας, διπλωµατικών υπαλλήλων, ιατρών Ε.Σ.Υ., κ.λπ.). Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης 
των ειδικών µισθολογίων, υιοθετήθηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις: αφενός η ανάγκη 
περιορισµού του σηµερινού αριθµού τους (από 20 περίπου που είναι σήµερα σε 7) και 
αφετέρου η προσπάθεια εξορθολογισµού των αποδοχών του προσωπικού που αµείβεται µε 
αυτά, είτε µε τη συγχώνευση ορισµένων επιδοµάτων από αυτά που καταβάλλονται σήµερα είτε 
µε την κατάργηση ορισµένων άλλων που στερούνται στην πραγµατικότητα δικαιολογητικού 
λόγου χορήγησης. Επιπλέον, κατά την παρούσα αναµόρφωση θεωρήθηκε απαραίτητη η 
εξασφάλιση της κατ’ αρχήν σταθερότητας των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων 
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, και η αποφυγή της ανατροπής του επιπέδου των 
αποδοχών τους, προκειµένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περισπασµούς, οµαλή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οι αρχές και οι κανόνες, κοινοί για όλα τα ειδικά µισθολόγια, 
στους οποίους στηρίχτηκε η εκπόνηση των σχετικών προτάσεων και οι οποίοι είναι ανάλογοι µε 
αυτούς που υιοθετήθηκαν κατά την επεξεργασία του ενιαίου µισθολογίου, είναι οι εξής: 
Συνένωση ειδικών µισθολογίων µε οµοειδές αντικείµενο απασχόλησης... Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, ως βάση για τον υπολογισµό των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων 
λαµβάνεται ο ανώτερος βαθµός της εκάστοτε κατηγορίας µε σύνδεση των αποδοχών όλων των 
υπόλοιπων βαθµών σε ποσοστό επί των αποδοχών αναφοράς µε τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίας 
[...] Για τον υπολογισµό των νέων αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου που αποτελεί τον 
όρο αναφοράς για τους υπόλοιπους λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές στις 31.12.2016, οι 
οποίες προκύπτουν από τo συγκερασµό του βασικού µισθού, του χρονοεπιδόµατος, καθώς και 
ορισµένων επιδοµάτων. Πέραν των ως άνω νέων αποδοχών, που θα αποτελούν τις κύριες 
αποδοχές του λειτουργού ή υπαλλήλου, προβλέπεται η διατήρηση ενός τουλάχιστον 
επιδόµατος, το οποίο θα συνδέεται µε τα ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και θα συνδέεται σε 
κάθε περίπτωση µε την ενεργό άσκηση των προβλεπόµενων καθηκόντων του [...], το οποίο 
όµως θα καταβάλλεται µε την προϋπόθεση πραγµατικής άσκησης των συγκεκριµένων 
καθηκόντων. Με την κατάργηση του χρονοεπιδόµατος δηµιουργείται για τα περισσότερα από τα 
ειδικά µισθολόγια µισθολογική κλίµακα ανά βαθµίδα, µε µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.). Η 
παραµονή στο 1ο Μ.Κ. γίνεται για ένα έτος, ενώ η µισθολογική εξέλιξη στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται κάθε δύο έτη. Με τη νέα µισθολογική κατάταξη επιχειρείται παράλληλα η 
αποσυµπίεση του συστήµατος αµοιβών µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών λειτουργών ή 
υπαλλήλων (π.χ. Διπλωµάτες, Ιατροδικαστές). Στην περίπτωση που από την εφαρµογή του 
νέου συστήµατος αµοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, 
αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν 
µεγάλη δηµοσιονοµική επιβάρυνση […]. Στην περίπτωση που από την εφαρµογή του νέου 
συστήµατος αµοιβών προκύψει µείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως προσωπική, 
προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων 
και η οποία θα µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου. 



Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω αρχές και κανόνες θα πρέπει κατ’ αρχάς να εφαρµοστούν σε όλες 
τις περιπτώσεις των ειδικών µισθολογίων. Παράλληλα όµως πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 
ιδιαιτερότητες ορισµένων λειτουργών ή υπαλλήλων που ενδεχοµένως δικαιολογούν την 
υιοθέτηση διαφορετικής αντιµετώπισης ορισµένων θεµάτων. Κατά τη µετάβαση όλων των 
ειδικών µισθολογίων στο νέο σύστηµα αµοιβών επιχειρείται η αποτροπή δηµιουργίας 
πρόσθετης δαπάνης, µε στόχο τη δηµοσιονοµική ουδετερότητα στο µέτρο του δυνατού, όπως 
άλλωστε και κατά την αναµόρφωση του ενιαίου µισθολογίου (ν. 4354/2015). Οπουδήποτε 
προκαλείται κόστος, αυτό συµβαίνει είτε για να επιτευχθούν κάποιοι κανόνες αποσυµπίεσης είτε 
είναι αποτέλεσµα της νέας δοµής του συστήµατος αµοιβών, καθώς µέχρι σήµερα δεν υπήρχε 
καθορισµένη σχέση µεταξύ των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων οµοειδών 
επαγγελµατικών κατηγοριών, οι οποίοι συνδέονται για πρώτη φορά µεταξύ τους µε µια 
δοµηµένη σχέση. Επισηµαίνεται ακόµη, για όλα τα ειδικά µισθολόγια ότι πέραν των παροχών 
και αποζηµιώσεων που ρητά αναφέρονται στις διατάξεις του σχεδίου νόµου δεν δικαιολογείται, 
από την έναρξη της ισχύος του και εφεξής, η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 123 
ορίζεται η έκταση εφαρµογής του νέου νόµου περί ειδικών µισθολογίων, στο οποίο υπάγονται οι 
µόνιµοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισµένου χρόνου. Στο νέο νόµο υπάγονται: 1. [...] 4. Οι Ιατροί και Οδοντίατροι 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι 
έµµισθοι ειδικευόµενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί 
υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν 
στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των 
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών. 5. [...] Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ 
καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των Ιατρών και των Οδοντιάτρων Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., των έµµισθων 
ειδικευόµενων ιατρών, των Επικουρικών Ιατρών, των µόνιµων αγροτικών ιατρών, των ιατρών 
υπηρεσίας υπαίθρου, των Ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη 
Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων 
Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με τις διατάξεις του άρθρου 136 προβλέπεται ότι για 
τη µισθολογική κατάταξη όλων των ως άνω ιατρών και ιατροδικαστών πλην των ιατρών 
υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 
1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16. Με τις διατάξεις του άρθρου 137 ορίζεται ότι για τη µισθολογική 
εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) 
έτη για κάθε επόµενο. Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ποια υπηρεσία αναγνωρίζεται για τη 
µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των εν λόγω λειτουργών. Με τις διατάξεις του άρθρου 138 
καθορίζεται ο βασικός µισθός του βαθµού του Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος αποτελεί τη βάση 
για τον καθορισµό του βασικού µισθού και όλων των υπόλοιπων βαθµών των ιατρών και 
ιατροδικαστών. Με τις διατάξεις του άρθρου 139 καθορίζονται τα επιδόµατα και οι παροχές 
όλων των ανωτέρω. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος νοσοκοµειακής 
απασχόλησης και επιδόµατος ειδικών συνθηκών άσκησης ιατροδικαστικού έργου [...]. 
Επιπλέον, καταβάλλονται οικογενειακή παροχή όµοια µε αυτή που λαµβάνουν και οι λοιποί 
δηµόσιοι υπάλληλοι, επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών και επίδοµα θέσης ευθύνης για όσους 
πραγµατικά ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικών µονάδων. Για τους γιατρούς Δηµόσιας 
Υγείας Ε.Σ.Υ., δεδοµένου ότι δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για την πραγµατοποίηση εφηµεριών 
εξακολουθεί να καταβάλλεται επίδοµα επιφυλακής. Επιπλέον, στους ειδικευµένους ιατρούς 
Ε.Σ.Υ και οδοντίατρους χορηγείται αποζηµίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής σε 
προβληµατικές και άγονες περιοχές και το κίνητρο προσέλκυσης σε άγονη ειδικότητα. Το ύψος 
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω αποζηµιώσεων καθορίζονται µε 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης 



εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ισχύουν µέχρι σήµερα. Με τις διατάξεις της 
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 και παραγράφου 3 των άρθρων 138 και 139 προβλέπεται 
πλέον ότι οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου αµείβονται πλέον µε τις 
διατάξεις του ειδικού µισθολογίου των ιατρών και όχι µε του ενιαίου µισθολογίου, όπως ισχύει 
µέχρι σήµερα. Επιπλέον ορίζεται ότι οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις αποδοχές και την 
αποζηµίωση εφηµεριών του Επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί 
για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραµονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκοµεία, κέντρα 
υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληµατικές και άγονες 
περιοχές. Με τις διατάξεις του άρθρου 140 διατηρείται το καθεστώς εφηµεριακής απασχόλησης 
ως έχει σήµερα. Το ωροµίσθιο των εφηµεριών υπολογίζεται ως ένα σταθερό ποσό ανά βαθµό, 
το οποίο είναι αυξηµένο κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σχέση µε το έως σήµερα καταβαλλόµενο. 
Κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνεται το σταθερό ποσό της προσαύξησης της 17ωρης ή 24ωρής 
ενεργού εφηµερίας καθώς και το ποσό που καταβάλλεται αντί αποζηµίωσης εφηµεριών στους 
ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α΄ Ζώνης και στους 
Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων και µονάδων, καθώς και σε όσους 
ιατρούς υπηρετούν µε το βαθµό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
συµµετοχής στο πρόγραµµα εφηµεριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του 
άρθρου 4 του ν. 3754/2009 [...]. Η αποζηµίωση εφηµεριών των πανεπιστηµιακών ιατρών 
εναρµονίζεται µε την αντίστοιχη των νοσοκοµειακών ιατρών. Επισηµαίνεται ότι µε τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού οι άµισθοι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι 
ιατροί, οι αλλοδαποί υπότροφοι ειδικευόµενοι ιατροί, καθώς και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι 
ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, αποζηµιώνονται για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν µε βάση το 
εκάστοτε ισχύον ωροµίσθιο εφηµεριών των έµµισθων ειδικευόµενων ιατρών. Επίσης, µόνιµοι 
υπάλληλοι, οι οποίοι αµείβονται µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου, για το χρόνο 
απόκτησης της ιατρικής ειδικότητάς τους λαµβάνουν εφηµεριακή αποζηµίωση, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου για τους έµµισθους ειδικευόµενους 
ιατρούς. [...] Με τις διατάξεις του άρθρου 155 αντιµετωπίζονται τα θέµατα διαφορών των νέων 
τακτικών αποδοχών των λειτουργών και υπαλλήλων, σε σχέση µε τις ήδη τακτικές 
καταβαλλόµενες. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η διασφάλιση των τακτικών αποδοχών των 
λειτουργών και υπαλλήλων µε τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς, προκειµένου να µην 
υπάρξει µείωσή τους και ανατροπή των οικογενειακών προϋπολογισµών. Η εν λόγω 
προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του 
υπαλλήλου πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που εξαιρούνται κατά τη διαδικασία 
σύγκρισης, ανάλογα µε το ειδικό µισθολόγιο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις οικείες 
διατάξεις. Στην περίπτωση αύξησης των αποδοχών των λειτουργών και υπαλλήλων, αυτή 
καταβάλλεται σε διάστηµα τετραετίας σε ισόποσες δόσεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 156 
προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 περί 
ανώτατου ορίου αποδοχών, µε µόνη εξαίρεση τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των 
Σωµάτων Ασφαλείας. [...]». Επιπροσθέτως, στην επεξηγηµατική έκθεση, που συνοδεύει τον ν. 
4472/2017, η οποία αφορά και στο Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2018-
2021, αναφέρονται τα εξής (σελ. 94-95): «[…] Κεφάλαιο 2. […] 2.1. Παρεµβάσεις ΜΠΔΣ 2015-
2018 και ΣΧΔ [Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης] Στα πλαίσια της οικονοµικής 
προσαρµογής της χώρας και προκειµένου να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 
προγράµµατος, ήταν απαραίτητο να νοµοθετηθούν κάποιες παρεµβάσεις µετά την ψήφιση του 
ΜΠΔΣ 2015-2018 έως και σήµερα. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι ενσωµατωµένες στο βασικό 
σενάριο και παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: [...] Κάποιες από τις σηµαντικότερες 
παρεµβάσεις είναι οι εξής: Α. Μισθολογικές παρεµβάσεις και µη µισθολογικές παροχές. 1. […] 
4. Αναµόρφωση ειδικών µισθολογίων. Με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 [...], στο πλαίσιο 
δέσµευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των εταίρων της για τον εκσυγχρονισµό και την 
ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης, προβλέπεται η ανάγκη αναµόρφωσης και εξορθολογισµού 



των ειδικών µισθολογίων (στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, 
διπλωµατικών υπαλλήλων, ιατρών Ε.Σ.Υ., κ.λ.π.). Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης των ειδικών 
µισθολογίων, υιοθετήθηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις: α) η ανάγκη περιορισµού του σηµερινού 
αριθµού τους (20 περίπου ειδικά µισθολόγια συνενώνονται σε 7) και β) η προσπάθεια 
εξορθολογισµού των αποδοχών των λειτουργών και υπαλλήλων που αµείβονται µε αυτά, µε 
συγχώνευση επιδοµάτων και κατάργηση ορισµένων που στερούνται στην πραγµατικότητα 
δικαιολογητικού λόγου χορήγησης. Οι νέες ρυθµίσεις απλοποιούν το µισθολογικό καθεστώς των 
λειτουργών και υπαλλήλων, µέσα σε ένα νέο διαφανές µισθολογικό σύστηµα, έναντι µιας 
πληθώρας µισθολογικών διατάξεων που διατηρούνταν σε ισχύ από την έναρξή τους µέχρι 
σήµερα. Λόγω της πολυπλοκότητας του υπάρχοντος συστήµατος αµοιβών, η οποία ενισχύεται 
από επιµέρους ρυθµίσεις που αφορούν τη µισθολογική εξέλιξη και βαθµολογική ωρίµανση των 
λειτουργών, η µεταρρύθµιση επιφέρει περιορισµένο δηµοσιονοµικό κόστος, το οποίο κρίθηκε 
απαραίτητο για την υλοποίηση του εγχειρήµατος. Η ανωτέρω αναµόρφωση των ειδικών 
µισθολογίων εκτιµάται ότι θα επιφέρει µικρή δηµοσιονοµική επιβάρυνση ύψους 41 εκατ. ευρώ 
σωρευτικά έως το 2021 [...]». 

22. Επειδή, περαιτέρω, στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (βλ. την 
112/24/2017 ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγµατος), που συνοδεύει τον ν. 
4472/2017 και αφορά στις ρυθµίσεις του Μέρους ΣΤ΄ του νόµου αυτού, αναφέρονται σε σχέση 
µε τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. τα ακόλουθα: «Αναµορφώνεται και εξορθολογίζεται το µισθολογικό 
καθεστώς των ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ [...], στα εξής κατά βάση σηµεία: α. […] ε. Ενοποιούνται σε ένα κοινό σύστηµα αµοιβών 
οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ. και λοιπό ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο Κεφάλαιο 
Ε΄ µε τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων. Χορηγείται επίδοµα θέσης ευθύνης, το οποίο δεν συνδέεται αποκλειστικά µε 
κατοχή συγκεκριµένου βαθµού αλλά συναρτάται και µε την άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου 
οργανικών µονάδων. Εντάσσονται στο ειδικό µισθολογικό καθεστώς των ιατρών και οι µόνιµοι 
αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (σήµερα αµείβονται µε το ν. 4354/2015). 
Ειδικότερα, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου κατατάσσονται σε συγκεκριµένο µισθολογικό κλιµάκιο 
χωρίς περαιτέρω µισθολογική εξέλιξη. Καθορίζεται εφεξής ρητά στο νόµο το ύψος του 
ωροµισθίου της αποζηµίωσης εφηµεριών ανά βαθµό αποσυνδεόµενο από τον κατεχόµενο 
βασικό µισθό όπως ισχύει σήµερα. Ο εν λόγω επανακαθορισµός του, προκαλεί ποσοστιαία 
αύξηση ύψους 6%. Καταργείται το καθεστώς των µισθολογικών προαγωγών των Ιατρών και 
Οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας [...] η. Διατηρείται ως προσωπική τυχόν διαφορά που 
προκύπτει στις αποδοχές των προαναφερόµενων υπαλλήλων – λειτουργών, από την εφαρµογή 
των προτεινόµενων ρυθµίσεων σε σχέση µε τις αποδοχές που ελάµβαναν κατά την 31.12.2016 
[...]». Στη δε ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (κατ’ άρθρο 75 παρ. 3 του 
Συντάγµατος), σε σχέση µε τα επερχόµενα αποτελέσµατα από τις επίµαχες ρυθµίσεις, 
αναφέρεται ότι: «Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. 1. Ετήσια δαπάνη, από την αναµόρφωση 
και εξορθολογισµό του µισθολογικού καθεστώτος των ειδικών κατηγοριών λειτουργών και 
υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 36,2 εκατ. 
ευρώ, 83,5 εκατ. ευρώ, 77,5 εκατ. ευρώ, 78,5 εκατ. ευρώ και 76,1 εκατ. ευρώ, για τα έτη 2017, 
2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα (άρθρα 123-162)». 

23. Επειδή, εξ άλλου, στις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως του ν. 4472/2017 (βλ. 
πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, συνεδριάσεις ΡΚΑ΄-17.05.2017 και ΡΚΒ΄-
18.05.2017) αναφέρεται γενικώς (ή µε αναφορά στο µισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας) και χωρίς, πάντως, να γίνεται οποιαδήποτε ειδικότερη 



µνεία στο µισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. ή στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του ιατρικού 
λειτουργήµατος, ότι η επιχειρούµενη αναµόρφωση των ειδικών µισθολογίων γίνεται µεν στο 
πλαίσιο των προβλέψεων και επιδιώξεων του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
πολιτικής για την τριετία 2015-2018, επιδιώκεται, όµως, να διατηρηθεί το ύψος των 
καταβαλλοµένων αποδοχών στα ίδια µε τα προηγούµενα επίπεδα, µε τη θέσπιση του µέτρου 
της προσωπικής διαφοράς, ούτως ώστε να µην ανατρέπεται το επίπεδο των αποδοχών του 
προσωπικού (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7967-7968, συν. ΡΚΒ΄ σελ. 8107-8108). Παράλληλα 
αναφέρεται, κατά γενικό επίσης τρόπο, ότι επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός 
του µοντέλου του µισθολογίου, προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις 
της δηµόσιας διοίκησης και «να συναρτάται µε τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρµοδιότητες 
του προσωπικού, όπως επίσης και στις ιδιαιτερότητες που συναντιούνται σε ορισµένα 
Υπουργεία» (βλ. συν. ΡΚΒ΄ σελ. 8108, συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7987), καθώς και ότι επιχειρείται η 
ενσωµάτωση επιδοµάτων στο βασικό µισθό προς ικανοποίηση χρόνιου αιτήµατος των 
εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών φορέων (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7967, 7969, 7987). 
Περαιτέρω, αναφέρεται, γενικώς για όλα τα ειδικά µισθολόγια, ότι µε τις ρυθµίσεις που 
εισάγονται δεν επέρχονται νέες περικοπές των αποδοχών (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7967, 7987, συν. 
ΡΚΒ΄ σελ. 8107-8108), ότι διαφυλάσσεται πλήρως η «ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση που 
επιφύλαξε ο νοµοθέτης διαχρονικά σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων […] κατ’ 
εκτίµηση των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήµατός τους» (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7969), 
ότι η θέσπιση ειδικού µισθολογίου «που διαφοροποιείται από το ενιαίο των δηµοσίων 
υπαλλήλων και συνοδεύεται από ένα περιβάλλον θετικών µέτρων […] δείχνουν την ιδιαίτερη 
προσοχή του νοµοθέτη σε συγκεκριµένη συγκυρία» (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7969), καθώς και ότι 
«διαφυλάσσεται πλήρως η ιδιαιτερότητα της εργασίας» (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7987). Επίσης, 
προκύπτει ότι η διαµόρφωση του µισθολογίου επιδιώκεται να είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη και 
να µην επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Κράτους, δηλαδή να µην προβλέπονται µεν 
µειώσεις, τυχόν, όµως, προκύπτουσες αυξήσεις να µην καταβάλλονται άµεσα, αλλά σε βάθος 
τετραετίας, «διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη δηµοσιονοµική σταθερότητα, 
παράγοντα εξαιρετικά κρίσιµο για την έξοδο της χώρας από τη δηµοσιονοµική στενωπό» (βλ. 
συν. ΡΚΒ΄ σελ. 8108 και συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7969). Τέλος, κατά τις ίδιες συζητήσεις επισηµαίνεται η 
ανάγκη να επιστρέψει στην Ελλάδα το ιατρικό επιστηµονικό προσωπικό που έφυγε για 
επαγγελµατικούς λόγους στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των χρόνων της οικονοµικής κρίσης, 
για την εκπαίδευση του οποίου, άλλωστε, δαπανήθηκαν µεγάλα χρηµατικά ποσά από το 
Ελληνικό Κράτος (βλ. συν. ΡΚΑ΄ σελ. 7954 και συν. ΡΚΒ΄ σελ. 8088). 

24. Επειδή, τέλος, στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου 
αναφέρονται µεταξύ άλλων, τα εξής: «Με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ (άρθρα 123-162) 
αναπροσαρµόζονται τα ειδικά µισθολόγια των [...] των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), [...]. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 155, “αν από τις ρυθµίσεις των 
διατάξεων του νόµου αυτού προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές 
που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως 
προσωπική”, έτσι ώστε, όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση επί του νοµοσχεδίου, εάν 
από “την εφαρµογή του νέου συστήµατος αµοιβών προκύψει µείωση αποδοχών, η διαφορά θα 
διατηρείται ως προσωπική, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µείωση στις αποδοχές 
των λειτουργών ή υπαλλήλων και η οποία θα µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση 
των αποδοχών του υπαλλήλου”, στην περίπτωση δε µάλιστα που από την εφαρµογή του νέου 
συστήµατος αµοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή 
χορηγείται σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών, “προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν µεγάλη 
δηµοσιονοµική επιβάρυνση, όπως ακριβώς συνέβη µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015”. Ως προς 
τον επαναπροσδιορισµό των µισθολογικών κλιµακίων και εν γένει του συστήµατος µισθολογικής 
κατάταξης των εντασσόµενων στα ειδικά µισθολόγια υπαλλήλων και λειτουργών του Δηµοσίου, 



επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία το 
Σύνταγµα “δεν προστατεύει την απλή προσδοκία διατηρήσεως σε ισχύ µιας συγκεκριµένης 
ρυθµίσεως ούτε κωλύει το νοµοθέτη να µεταβάλει τη ρύθµιση αυτή για το µέλλον, όπως 
ρυθµίσεις σχετικές µε τις προϋποθέσεις της υπηρεσιακής εξελίξεως των υπαλλήλων στα 
πλαίσια αναδιοργανώσεως των δηµοσίων υπηρεσιών και γενικότερα της Διοικήσεως [...]”. 
Επισηµαίνεται όµως, ότι, ως προς συγκεκριµένες κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών, 
αµειβοµένων µε “ειδικά µισθολόγια”, έχει προσφάτως νοµολογηθεί ότι η ιδιαίτερη µισθολογική 
µεταχείρισή τους από τον νοµοθέτη υπαγορεύθηκε, κατ’ επιταγή συνταγµατικών διατάξεων, εν 
όψει των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήµατός τους αλλά και ως εγγύηση για την 
αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής τους. Συγκεκριµένως, για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., 
κρίθηκε ότι η ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείρισή τους υπαγορεύθηκε “ενόψει του µεγαλύτερου 
χρόνου γενικής εκπαίδευσής τους σε σχέση µε άλλους επιστήµονες, της πολύχρονης 
µεταπανεπιστηµιακής µετεκπαίδευσής τους για ειδίκευση, αλλά και της ανάγκης για διαρκή 
εκπαίδευση στην επιστήµη τους, των ειδικοτέρων συνθηκών άσκησης του ιατρικού έργου και 
του περισσότερου χρόνου εργασίας τους σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε άλλους τοµείς της 
δηµόσιας διοίκησης” [ΕλΣυν (Ολ) 58, 7412/2015, ΕΔΚΑ 2016, σελ. 152]...[… παρατίθεται 
περαιτέρω νοµολογία αφορώσα στα µισθολόγια µελών ΔΕΠ και στελεχών Ενόπλων 
Δυνάµεων]. Στο πλαίσιο αυτό, µε τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκε, µε παραπλήσιο, µεταξύ τους, 
σκεπτικό, ότι ο νοµοθέτης, θεσπίζοντας διά του ν. 4093/2012 µειώσεις στις αποδοχές των 
ανωτέρω, “αντιµετώπισε όλα αυτά τα µισθολόγια συλλήβδην ως ένα ενιαίο οικονοµικό µέγεθος, 
το οποίο έπρεπε, ως σύνολο λαµβανόµενο, να µειωθεί κατά ποσοστό 10% στο πλαίσιο της 
προσπάθειας µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους (...), χωρίς να 
λάβει υπόψη του τους λόγους, για τους οποίους είχε θεσπισθεί ιδιαίτερο µισθολόγιο για καθεµία 
από τις κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων, στους οποίους αφορούσαν τα ανωτέρω “ειδικά 
µισθολόγια”» και, εποµένως, οι εν λόγω περικοπές, “υπερβαίνουν, λόγω του σωρευτικού τους 
αποτελέσµατος και της εκτάσεώς τους, το όριο που θέτουν οι συνταγµατικές αρχές της 
αναλογικότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη, (...) ανεξαρτήτως του ότι το δηµόσιο 
συµφέρον, για την εξυπηρέτηση του οποίου επεβλήθησαν οι νέες µειώσεις, δεν ήταν τόσο 
έντονο όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση των αρχικών µέτρων των ν. 3833/2010 και 
3845/2010 που ελήφθησαν, κατά τις διαπιστώσεις του νοµοθέτη, προ του κινδύνου άµεσης 
χρεωκοπίας και εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, οι επίµαχες περικοπές συνιστούν µέτρα 
που λαµβάνονται µεν για την αντιµετώπιση της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, 
επιβαρύνουν, όµως, και πάλι, κατά παράβαση της κατ’ άρθρο 25 παρ. 4 του 
Συντάγµατος υποχρεώσεως όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και 
εθνικής αλληλεγγύης, την ίδια κατηγορία πολιτών[…]”. Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται 
προβληµατισµός, ως προς το εάν µε την προτεινόµενη αναµόρφωση των “ειδικών µισθολογίων” 
σε συνδυασµό µε την εκτίµηση, κατά την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος), για ετήσια αύξηση – δαπάνη, που “εκτιµάται στο ποσό των 
36,2 εκατ. ευρώ, 83,5 εκατ. ευρώ, 77,5 εκατ. ευρώ, 78,5 εκατ. ευρώ και 76,1 εκατ. ευρώ, για τα 
έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα”, αλλά και του ότι, διά του άρθρου 155 του 
νοµοσχεδίου, εξασφαλίζονται, κατ’ ελάχιστον, οι αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων που 
δικαιούνταν την 31.12.2016, επιτυγχάνεται πλήρης και επαρκής προσαρµογή προς τις ανωτέρω 
δικαστικές αποφάσεις, την οποία επιτάσσει η συνταγµατική αρχή του κράτους δικαίου». 

25. Επειδή, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσίευση του ως άνω ν. 
4472/2017 ακολούθησε σειρά νοµοθετηµάτων, µε τα οποία οι προπαρατεθείσες διατάξεις των 
άρθρων 137 (Μισθολογική εξέλιξη), 138 (Βασικός µισθός) και 139 (Επιδόµατα) αυτού 
υπέστησαν έξι τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στο σύνολό τους τους 
ιατροδικαστές και τις λοιπές κατηγορίες ιατρών, οι οποίες εντάχθηκαν στο Κεφάλαιο για το ως 
άνω ειδικό µισθολόγιο (ως εκτίθεται κατωτέρω στη σκέψη 27), όχι δε και τους ιατρούς του 



Ε.Σ.Υ., ως είναι οι προσφεύγοντες. Οι περισσότερες, εξάλλου, από αυτές έλαβαν χώρα διότι 
ο ν. 4472/2017, στην αρχική του µορφή, κατέλιπε αρρύθµιστα ζητήµατα ως προς τους ιατρούς 
στους οποίους αυτές αφορούν, η δε αφορώσα στους ιατροδικαστές τροποποίηση έλαβε χώρα 
διότι η αρχική νοµοθετική πρόβλεψη επέφερε µείωση των «πληρωτέων» αποδοχών τους (όπως 
αναφέρεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως του νόµου και παρατίθεται 
κατωτέρω). Ειδικότερα: 1) Με το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115/7.8.2017) 
τροποποιήθηκε το α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 (το οποίο, στην αρχική του µορφή, 
προέβλεπε ποιά επιδόµατα λαµβάνουν, µεταξύ άλλων, και οι γιατροί του ΚΕΔΥ) παραλείποντας 
την µνεία των ιατρών αυτών και ορίζοντας ότι οι λοιποί γιατροί που αναφέρονται στη διάταξη 
αυτή «λαµβάνουν τα επιδόµατα» (κατά τροποποίηση της αρχικής διατυπώσεως που όριζε ότι 
«λαµβάνουν µόνο τα επιδόµατα»). 2) Με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4498/2017 (Α΄ 
172/16.11.2017) προστέθηκαν αντίστοιχα εδάφια στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 137 
αναφορικά µε τον τρόπο συντελέσεως της µισθολογικής εξελίξεως των ιατρών του ΕΚΑΒ, διότι 
(όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού) στην αρχική µορφή των 
σχετικών διατάξεων του ν. 4472/2017 υπήρχε κατ’ ουσίαν νοµοθετικό κενό. 3) Με το άρθρο 10 
του αυτού νόµου συµπληρώθηκε το άρθρο 139 παρ. 5 (το οποίο, στην αρχική του µορφή, 
προέβλεπε ότι καταργούνται επιδόµατα προβλεπόµενα από άλλες διατάξεις) και προβλέφθηκε 
ότι εξακολουθούν υφιστάµενα ορισµένα επιδόµατα που χορηγούνται σε ιατρούς ΕΚΑΒ και 
υγειονοµικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά 
µέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενούντα άτοµα (κατά τα αναφερόµενα στην 
αιτιολογική έκθεση η χορήγηση του επιδόµατος αυτού «...κρίνεται επιβεβληµένη, λαµβανοµένων 
υπ’ όψη αφενός του είδους και της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας που αφορά το εν 
λόγω επίδοµα και αφετέρου της επικινδυνότητάς της για τους ιατρούς που την εκτελούν»). 4) Με 
το άρθρο 97 παρ. 2 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018), το οποίο εισήχθη προς ψήφιση µε 
τροπολογία (βλ. πρακτικά της Ολοµελείας της Βουλής των Ελλήνων, Συν. ΜΑ΄- 11.12.2018, 
σελ. 1699), τροποποιήθηκε η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 138 και εξοµοιώθηκαν (εξ 
επόψεως ποσοστού υπολογισµού του βασικού µισθού) οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και 
Βιοπαθολογίας µε τους Επιµελητές Β΄, ενόψει του ότι η διάταξη του άρθρου αυτού στην αρχική 
της µορφή ουδέν όριζε για τους ως άνω ιατρούς. 5) Με το άρθρο 97 παρ. 3 του αυτού νόµου 
τροποποιήθηκε το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 139 (το οποίο, στην αρχική του µορφή, 
προέβλεπε ποιά επιδόµατα λαµβάνουν οι ιατροί Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στο 
ΚΕΔΥ ή στις Δ/νσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Περιφερειών) και ορίσθηκε ότι τα επιδόµατα 
αυτά τα λαµβάνουν όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι Δηµόσιας Υγείας, προσδόθηκε δε στη ρύθµιση 
αναδροµική ισχύς, από την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017. 6) Με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 
4613/2019 (Α΄ 78/24.5.2019) τροποποιήθηκε η παρ. 1Β του άρθρου 139 (η οποία καθορίζει το 
ύψος του ειδικού επιδόµατος ιατροδικαστικής υπηρεσίας για τους ιατροδικαστές) και 
διπλασιάστηκαν τα αρχικώς προβλεφθέντα ποσά. Όπως προκύπτει δε από τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως του τελευταίου αυτού νόµου (βλ. Πρακτικά 
Ολοµελείας της Βουλής των Ελλήνων, συν. ΡΚΣΤ΄ - 16.5.2019 σελ. 7527), ο τότε Υπουργός 
Δικαιοσύνης ανέφερε τα εξής: «[...] Νοµίζω ότι είναι περιττό να πω τη σηµασία του ρόλου των 
ιατροδικαστών στην απονοµή της δικαιοσύνης. Με βάση τον νόµο του 2017, παρότι οι µεικτές 
αποδοχές παρέµειναν ίδιες, οι πληρωτέες αποδοχές µειώθηκαν. Διορθώνουµε, λοιπόν, αυτήν 
τη διάταξη του ειδικού µισθολογίου. Επανυπολογίζεται και ουσιαστικά διπλασιάζεται το ειδικό 
επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας […] πάγιο αίτηµα των είκοσι πέντε ιατροδικαστών της 
χώρας». 

26. Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, άπαντες οι 
προσφεύγοντες, ιατροί του Ε.Σ.Υ. (οι πρώτη, τέταρτος και έκτη µε βαθµό Διευθυντή 
Αναισθησιολογίας, οι δεύτερος και δέκατος µε βαθµό Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογίας, ο τρίτος 
µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογίας, η πέµπτη µε βαθµό Διευθυντή 



Παθολογικής Ανατοµικής, οι έβδοµη και ενδέκατη µε βαθµό Επιµελητή Α΄ και Β΄ 
Αναισθησιολογίας αντίστοιχα, ο όγδοος µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή Παθολογικής 
Ανατοµικής, ο ένατος µε βαθµό Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής και οι δωδέκατη, δέκατη τρίτη και 
δέκατος τέταρτος µε βαθµό Επιµελητή Β΄ Ωτορινολαρυγγολογίας), υπηρετούν στο ενιαίο 
ν.π.δ.δ. «Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “ ... - ...”», ζητούν δε µε την κρινόµενη προσφυγή α) 
την ακύρωση ή µεταρρύθµιση των από Ιουλίου 2018 µισθοδοτικών καταστάσεων («αποδείξεων 
µισθοδοσίας»), που εκδόθηκαν από το ανωτέρω Νοσοκοµείο για καθέναν από αυτούς, για το 
λόγο ότι οι αποδοχές τους, όπως αποτυπώνονται στις δεκατέσσερις αυτές µισθοδοτικές 
καταστάσεις, υπολογίσθηκαν δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 
4472/2017, οι οποίες, κατά τους ισχυρισµούς τους, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες στις διατάξεις 
των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 5 παρ. 1, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 25 και 106 του Συντάγµατος, 
στην αρχή προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη, στο άρθρο 1 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου του ΟΗΕ για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά 
δικαιώµατα, και την επάνοδο των αποδοχών τους στο προ της 1.8.2012 ύψος, β) την ακύρωση 
της τεκµαιροµένης σιωπηρής απορρίψεως, από το καθ’ ου Νοσοκοµείο, της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
10063/22.6.2018 αιτήσεώς τους περί ανακλήσεως των µηνιαίων µισθοδοτικών καταστάσεων 
που εκδόθηκαν για καθέναν από αυτούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Αύγουστο του 2012 
έως τον Ιούνιο του 2018, εν όψει των κριθέντων µε την υπ’ αριθµ. 431/2018 απόφαση της 
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, προβάλλουν ότι µε το νέο µισθολόγιο, 
που καθιερώνεται µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017, παραβιάζεται η αρχή της ιδιαίτερης 
µισθολογικής µεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ. που απορρέει από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγµατος, δεδοµένου ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια που 
ετέθησαν για την τήρηση της αρχής αυτής µε την 431/2018 απόφαση της Ολοµέλειας του 
Δικαστηρίου (ήτοι η σηµασία του λειτουργήµατος των ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι ιδιαίτερες συνθήκες 
άσκησης των καθηκόντων τους και η επικινδυνότητα του επαγγέλµατός τους, η τεκµηριωµένη 
συνεκτίµηση των επιπτώσεων των νέων µειώσεων-ρυθµίσεων στη λειτουργία του Ε.Σ.Υ., η 
τεκµηριωµένη συνεκτίµηση του αν οι εκ των µειώσεων επιπτώσεις είναι µικρότερες ή 
µεγαλύτερες από το προκύπτον οικονοµικό όφελος, του αν θα µπορούσαν να ληφθούν άλλα 
µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος µε µικρότερο κόστος για το ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., 
του αν µε τις νέες ρυθµίσεις οι αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. παραµένουν επαρκείς για την 
αντιµετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης και ανάλογες µε την αποστολή τους). 
Συγκεκριµένα, προβάλλουν ότι οι διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017 - εν 
όψει των αναφεροµένων στην αιτιολογική έκθεση αυτού περί εξασφάλισης της κατ’ αρχήν 
σταθερότητας των αποδοχών όλων των λειτουργών και περί υπολογισµού των νέων αποδοχών 
αυτών λαµβάνοντας υπόψιν το ύψος των αποδοχών που είχε διαµορφωθεί στις 31.12.2016, 
οπότε ίσχυαν οι (κριθείσες, εν τέλει, ως αντισυνταγµατικές µε την 431/2018 απόφαση της 
Ολοµέλειας του Δικαστηρίου) διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της 
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - αποτελούν τη συστηµατική, διαχρονική 
και ουσιαστική συνέχεια των ανωτέρω αντισυνταγµατικών διατάξεων του ν. 4093/2012, µε τις 
οποίες τελούν σε αδιάσπαστη ενότητα, και πάσχουν από τις ίδιες, όπως κι αυτές, πληµµέλειες 
και παρανοµίες. Ισχυρίζονται δε, συναφώς, ότι οι εν λόγω διατάξεις του ν. 4472/2017 διέπονται, 
ως προς το ουσιαστικό περιεχόµενό τους, από το ίδιο πνεύµα του κατ’ επίφαση 
«εξορθολογισµού» των ειδικών µισθολογίων και θεσπίσθηκαν για τον ίδιο λόγο, ήτοι για την 
περιστολή εν γένει της µισθολογικής δαπάνης του Δηµοσίου, όπως και οι ανωτέρω 
διατάξεις του ν. 4093/2012, και, αντιστρόφως, ότι οι κριθείσες ως αντισυνταγµατικές 
διατάξεις του ν. 4093/2012, µε τις οποίες περιεκόπησαν οι αποδοχές τους, εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά βάση αναλλοίωτες µέσω των διατάξεων του νέου ν. 4472/2017. Συνεπεία της 
εφαρµογής των διατάξεων του τελευταίου αυτού νόµου, οι µηνιαίες αποδοχές τους µειώθηκαν 
«σε κάποιες περιπτώσεις έτι περαιτέρω». Τούτο δε, όπως ισχυρίζονται, είναι αποτέλεσµα της 



συρρικνώσεως των επιδοµάτων, της καταργήσεως του χρονοεπιδόµατος και της εισαγωγής των 
µισθολογικών κλιµακίων. Σε καµµία, πάντως, περίπτωση οι µηνιαίες αποδοχές τους δεν 
επανήλθαν στο προ του Αυγούστου 2012 ύψος και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν αποκαταστάθηκε η 
νοµιµότητα που ανέτρεψαν οι αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις του ν. 4093/2012. Επίσης, 
ισχυρίζονται ότι οι κατ’ εφαρµογή του ν. 4472/2017 µειώσεις των αποδοχών τους υπερβαίνουν 
κι αυτές, όπως και οι περικοπές του ν. 4093/2012, λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., τα όρια που θέτουν οι συνταγµατικές αρχές της αναλογικότητας και της 
ισότητας στα δηµόσια βάρη, σε συνδυασµό µε την αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής 
µεταχειρίσεως της εν λόγω κατηγορίας λειτουργών. Όπως δε ισχυρίζονται, κατ’ εφαρµογή της 
τελευταίας αυτής αρχής ο νοµοθέτης διατηρεί µεν την ευχέρεια να καταρτίσει νέο ειδικό 
µισθολόγιο, µεταξύ άλλων, για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., δεν δύναται όµως να καθορίσει τις 
αποδοχές αυτών σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά µείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν 
διαµορφωθεί κατ’ εφαρµογή του ν. 4093/2012, οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδη κριθεί 
αντισυνταγµατικές. Εν όψει όλων των ανωτέρω, οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι, εφόσον οι 
διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 140 του ν. 4472/2017, κατ’ εφαρµογή των οποίων 
εκδόθηκαν οι ήδη προσβαλλόµενες µισθοδοτικές καταστάσεις, διατηρούν τις παράνοµες 
µειώσεις αποδοχών που εισήχθησαν µε το ν. 4093/2012, είναι κι αυτές ανίσχυρες ως αντίθετες 
στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 5 παρ. 1, 21 παρ. 3, 25 και 106 του 
Συντάγµατος, στην αρχή προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη, στο άρθρο 
1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου του ΟΗΕ για τα οικονοµικά, κοινωνικά και 
µορφωτικά δικαιώµατα. 

27. Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτεθέντα (σκέψεις 19-24), ο νοµοθέτης µε το ν. 
4472/2017 επεδίωξε στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, ενόψει, 
άλλωστε, και της σχετικής υποχρεώσεως που είχε αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση µε το ν. 
4336/2015 (Α΄ 94) για τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση της Δηµόσιας Διοίκησης, να 
αναµορφώσει τα ειδικά µισθολόγια, αφενός µεν περιορίζοντάς τα σε αριθµό, αφετέρου δε 
εξορθολογίζοντας τις αποδοχές που χορηγούνται µε αυτά, µε κυριότερο εργαλείο την 
συγχώνευση ή κατάργηση επιδοµάτων και την δηµιουργία µισθολογικών κλιµακίων. Ο 
νοµοθέτης επεδίωξε τον αριθµητικό περιορισµό των ειδικών µισθολογίων, όχι καταργώντας 
κάποια από αυτά, αλλά συνενώνοντας τα υφιστάµενα ειδικά µισθολόγια που, κατά την κρίση 
του [όπως ρητώς αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση (ανωτέρω σκέψη 21)], είχαν «οµοειδές 
αντικείµενο». Έτσι, συγκεκριµένα, ως προς το ειδικό µισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
περιέλαβε σε αυτό και τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους έµµισθους 
ειδικευόµενους ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και 
ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν 
στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των 
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών καθώς και τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Όπως ήδη δε προαναφέρθηκε 
(ανωτέρω σκέψη 25), ο νοµοθέτης, στο πλαίσιο της προσπάθειας αριθµητικού περιορισµού των 
ειδικών µισθολογίων δια του τρόπου αυτού, ήτοι δια της συνενώσεως µισθολογίων οµοειδούς, 
κατά την κρίση του, αντικειµένου, κατέλιπε ζητήµατα αρρύθµιστα ή τα ρύθµισε πληµµελώς και 
χρειάστηκε να επανέλθει σχεδόν αµέσως µετά την ψήφιση του ν. 4472/2017, προκειµένου να 
καλύψει τα νοµοθετικά κενά και να διορθώσει ρυθµίσεις αφορώσες σε µερικές από τις 
συνενωθείσες ανωτέρω κατηγορίες ιατρών. Εξάλλου, προκειµένου να επιτύχει τον 
εξορθολογισµό των αποδοχών, που χορηγούνται µε τα ειδικά αυτά µισθολόγια, ο νοµοθέτης 
χρησιµοποίησε (όπως ρητώς αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόµου) αρχές και 
κανόνες, όχι προσιδιάζοντες ειδικώς στις ιδιαιτερότητες κάθε µισθολογίου αλλά κοινούς για όλα 
τα ειδικά µισθολόγια, συνισταµένους κυρίως στην διατήρηση ενός τουλάχιστον επιδόµατος, 



συνδεοµένου µε τα ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και µε την ενεργό άσκησή τους, καθώς 
και στην κατάργηση του χρονοεπιδόµατος και στη δηµιουργία µισθολογικής κλίµακας ανά 
βαθµίδα, µε µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.). Έτσι, συγκεκριµένα ως προς το ειδικό µισθολόγιο των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., πέραν του επιδόµατος µεταπτυχιακών σπουδών και των ειδικοτέρων 
επιδοµάτων των περιπτώσεων Ε και ΣΤ της παρ. 1 του άρθρου 139 αυτού, ο ν. 4472/2017, 
διετήρησε ως βασικό επίδοµα, συνδεόµενο µε τα ειδικά καθήκοντα των ιατρών, το επίδοµα 
νοσοκοµειακής απασχόλησης, κατήργησε δε την πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε 
σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, χωρίς να προκύπτει ειδικότερα για ποιόν λόγο η 
αποζηµίωση αυτή έπρεπε να καταργηθεί ή ενδεχοµένως να συγχωνευθεί µε το ως άνω επίδοµα 
νοσοκοµειακής απασχόλησης. Προέβη δε σε καθορισµό της προσαύξησης ενεργού εφηµερίας 
στο ίδιο ποσό (31,80 ευρώ) και πάλι αδιακρίτως για όλους τους βαθµούς, ως είχε πράξει µε τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 4093/2012. Περαιτέρω, και όπως ρητώς αναφέρεται τόσο στην 
αιτιολογική έκθεση του νόµου όσο και στην κατ’ άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος έκθεση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αλλά και στις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως του 
νόµου στη Βουλή (ανωτέρω σκέψεις 21-24), ως βάση για τον επαναπροσδιορισµό των 
αποδοχών και του ως άνω ειδικού µισθολογίου, αλλά και ως µέτρο συγκρίσεως προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 155 του νόµου, 
περί προσωπικής διαφοράς, χρησιµοποιήθηκε το ύψος των αποδοχών που ελάµβαναν οι ιατροί 
του Ε.Σ.Υ., βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4093/2012, κατά την 31.12.2016. Εξάλλου, 
όπως οµοίως προκύπτει από το σύνολο των προεκτεθεισών προπαρασκευαστικών 
εργασιών του ν. 4472/2017, ιδίως δε από τις εκτιµήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αλλά και από τα οριζόµενα στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για τα έτη 
2018-2021, κρίσιµο και βασικό στοιχείο για τον εξ υπαρχής προσδιορισµό των αποδοχών, 
µεταξύ άλλων, και των ιατρών του Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο ενός νέου µισθολογίου, αποτέλεσε για 
τον νοµοθέτη, προεχόντως, η διατήρηση του µισθολογίου αυτού ως δηµοσιονοµικά ουδετέρου, 
εν όψει της ανάγκης να επιτευχθούν οι τεθέντες δηµοσιονοµικοί στόχοι για πρωτογενές 
πλεόνασµα ύψους πλέον του 3,5% του ΑΕΠ για καθένα από τα έτη 2018-2021. Δηλαδή, αν και 
καθένα από τα ως άνω «ειδικά µισθολόγια» αφορούσε σε διαφορετική κατηγορία λειτουργών ή 
υπαλλήλων, µε απολύτως διακεκριµένα καθήκοντα και αποστολή καθώς και µε διαφορετικά 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (για ορισµένες δε από τις κατηγορίες αυτές συνδεόταν µε την 
άσκηση της εκ του Συντάγµατος κρατικής τους αποστολής), ο νοµοθέτης αφενός µεν τα ρύθµισε 
στηριζόµενος σε κοινές αρχές και κοινούς κανόνες, αφετέρου δε τα αντιµετώπισε συλλήβδην ως 
ένα ενιαίο οικονοµικό µέγεθος, το οποίο έπρεπε, υπολογιζόµενο ως σύνολο, να παραµείνει 
δηµοσιονοµικά ουδέτερο, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ανάγκης για επίτευξη των 
τεθέντων δηµοσιονοµικών στόχων για πρωτογενές πλεόνασµα. Μάλιστα η προέχουσα µέριµνα 
για «δηµοσιονοµική ουδετερότητα» γίνεται έκδηλη, όπως, άλλωστε, επισηµαίνεται και στην 
έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων (ανωτέρω σκέψη 24), στη 
ρύθµιση του άρθρου 155 (περί προσωπικής διαφοράς) του επιµάχου νόµου, δυνάµει της 
οποίας και τυχόν προκύπτουσα επιπλέον διαφορά αποδοχών υπέρ των µισθοδοτουµένων δεν 
καταβάλλεται αµέσως, αλλά µετακυλίεται χρονικώς σε βάθος τετραετίας. Όπως, όµως, εκτέθηκε 
ήδη ανωτέρω (σκέψη 15), ο νοµοθέτης έχει µεν διακριτική ευχέρεια για την εισαγωγή νέων 
ρυθµίσεων και ευρύ περιθώριο εκτιµήσεως για τη διαµόρφωση των αποδοχών των ιατρών του 
Ε.Σ.Υ., πλην τα δικαστήρια δύνανται και οφείλουν, χωρίς να υπεισέλθουν στην έρευνα της 
σκοπιµότητας των επιλογών του, να ερευνήσουν το αµιγώς νοµικό ζήτηµα, αν ελήφθη υπόψιν η 
υποχρέωση για ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των ιατρών αυτών, η οποία απορρέει 
εµµέσως από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος, καθώς και η συνταγµατική αρχή της 
ισότητας υπό την δεύτερη όψη της, δηλαδή της υποχρεώσεως του νοµοθέτη να µεταχειρίζεται 
κατά διαφορετικό τρόπο τις καταστάσεις που δεν είναι όµοιες µεταξύ τους. Η τεκµηρίωση αυτή 
θα έπρεπε να αναφέρεται στην εξέλιξη των οικονοµικών εν γένει συνθηκών και του γενικού 
κόστους διαβιώσεως, στην ανάγκη διαφυλάξεως του κύρους του δηµοσίου λειτουργήµατος των 



ιατρών του Ε.Σ.Υ. λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους και της σηµασίας της αποστολής 
τους, λαµβάνοντας υπόψιν τις ειδικές συνθήκες ασκήσεως του εν λόγω λειτουργήµατος, τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιατρικού επαγγέλµατος όσον αφορά τον χρόνο απασχολήσεως, την 
ένταση και την ποιότητα της εργασίας, τις ιδιαίτερες ευθύνες που απορρέουν από την άσκησή 
του, το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως υπό το οποίο παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους, τον µεγαλύτερο χρόνο γενικής εκπαιδεύσεως των ιατρών εν σχέσει προς 
άλλους επιστήµονες, την πολυετή µεταπανεπιστηµιακή µετεκπαίδευσή τους για ειδίκευση αλλά 
και την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση στην επιστήµη τους, καθώς και το γεγονός ότι, εν όψει 
των ανωτέρω, αυτοί εισέρχονται στη δηµόσια υπηρεσία σε µεγαλύτερη ηλικία σε σχέση µε τους 
λοιπούς υπαλλήλους και λειτουργούς. Επιπλέον, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι δυσµενείς 
επιπτώσεις επί της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., της ποιότητας των παρεχόµενων από το Κράτος 
υπηρεσιών υγείας και του επιπέδου της ιατρικής στη χώρα, η λόγω της αδυναµίας 
εξασφαλίσεως ικανοποιητικών αποδοχών συνεχιζόµενη, κατά τα κοινώς γνωστά, διαρροή 
έµπειρων επιστηµόνων στο εξωτερικό, για την εκπαίδευση των οποίων διατέθηκαν σηµαντικοί 
πόροι τόσο εξ ιδίων όσο και από το Κράτος (πανεπιστηµιακές και νοσοκοµειακές υποδοµές, 
συγγράµµατα, εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου κλπ), η οποία (διαρροή), εξάλλου, σε 
συνδυασµό µε τον θεσπισθέντα ήδη από το έτος 2010 περιορισµό προσλήψεων και διορισµών 
στο δηµόσιο τοµέα [βλ. άρθρο 11 παρ. 1 του προαναφερθέντος ν. 3833/2010, που, ως ίσχυε για 
τα έτη 2017 και 2018, όριζε ότι ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου 
προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (µια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το 
έτος 2018 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία (µια πρόσληψη 
ανά τρεις αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων, βλ. και Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021, που προέβλεψε 
για το έτος 2019 λόγο ένα προς ένα], συνέτεινε στην υποστελέχωση των νοσοκοµείων (η οποία, 
άλλωστε, αναδείχθηκε, µεταγενεστέρως, µε τον πλέον έντονο τρόπο, ιδίως στην περίοδο της 
πανδηµίας του COVID 19, που, πάντως, αποτέλεσε όλως εξαιρετική κατάσταση, αναγκάζοντας 
τον νοµοθέτη να προβεί σε έκτακτη νοµοθέτηση για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Σ.Υ. σε 
ανθρώπινο δυναµικό και δη συνάπτοντας συµβάσεις τόσο µε ιδιώτες ιατρούς και 
καταβάλλοντάς τους αφορολόγητες αµοιβές [άρθρο δέκατο τέταρτο της ΠΝΠ/13.4.2020 που 
κυρώθηκε µε το ν. 4690/2020 (Α΄ 104), του οποίου η ισχύς παρετάθη µέχρι 30.6.2021 µε το 
άρθρο 16 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)], όσο και µε συνταξιούχους ιατρούς, χωρίς µάλιστα 
περικοπή των συντάξεών τους, εφόσον αυτοί υπηρετούν αποκλειστικά στις Μ.Ε.Θ. [άρθρο 46 ν. 
4753/2020 (Α΄ 227)], και φτάνοντας ακόµη και σε αυτή τη λήψη του µέτρου της επιτάξεως 
προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών [βλ. ενδεικτικά Υ.Α. υπ’ αριθµ. 26046/2021, (Β΄ 
1659/23.04.2021)]. Όµως, ούτε από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του ν. 4472/2017, ούτε 
από το κείµενο του εγκριθέντος µε τον νόµο αυτό Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής προκύπτει ότι κατά τον επαναπροσδιορισµό των αποδοχών του µισθολογίου των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ. µε τις κρίσιµες διατάξεις, ελήφθησαν υπόψιν, πέραν του ανωτέρω καθαρώς 
αριθµητικού και, ως εκ τούτου, προδήλως απροσφόρου κριτηρίου, της δηµιουργίας δηλαδή ενός 
δηµοσιονοµικά ουδετέρου µισθολογίου, τα παρατεθέντα ανωτέρω στοιχεία, εν όψει των οποίων 
θεσπίσθηκε ιδιαίτερο µισθολόγιο για την εν λόγω κατηγορία δηµοσίων λειτουργών. Ειδικότερα, 
δεν προκύπτει ότι εκτιµήθηκαν ειδικώς οι επιπτώσεις από τον, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, 
επαναπροσδιορισµό των αποδοχών των ιατρών στη λειτουργία του Ε.Σ.Υ., ούτε αν οι εκ του, 
κατά τα ως άνω, επαναπροσδιορισµού του µισθολογίου επιπτώσεις στη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. 
είναι µικρότερες ή µεγαλύτερες από το επιδιωκόµενο όφελος, ήτοι την διατήρηση του 
µισθολογίου ως δηµοσιονοµικώς ουδετέρου, ούτε αν θα µπορούσαν να αναζητηθούν άλλα 
µέτρα, πέραν της δηµιουργίας ενός δηµοσιονοµικώς ουδετέρου ειδικού µισθολογίου, έχοντα ως 
στόχο την επίτευξη του επιδιωκοµένου πρωτογενούς πλεονάσµατος, µε µικρότερη επιβάρυνση 
για το ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. (πρβλ. Ε.Σ. 7412/2015 Ολοµ., ΣτΕ 431/2018 Ολοµ.). 



Επίσης δεν εξετάσθηκε αν οι αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. παραµένουν, και µετά τον ως 
άνω επαναπροσδιορισµό τους, επαρκείς για την αντιµετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς 
διαβιώσεώς τους και ανάλογες της αποστολής τους (πρβλ. Ε.Σ. 7412/2015 Ολοµ., 
ΣτΕ 431/2018 Ολοµ.). Εξάλλου, ούτε το γεγονός ότι µε το άρθρο 156 του ν. 
4472/2017 καθορίστηκε ότι το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσεως των ιατρών του 
Ε.Σ.Υ. και των πρόσθετων αµοιβών τους κατά µήνα δεν µπορεί να υπερβεί τις µηνιαίες 
αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη µε 19 χρόνια υπηρεσίας (σε αντίθεση µε τους δηµοσίους 
υπαλλήλους, όπου ως ανώτατο όριο τίθεται αυτό του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου) 
αποδεικνύει αυτό και µόνο ότι διασφαλίζεται ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση των ιατρών του 
Ε.Σ.Υ., όπως προβάλλει το Ελληνικό Δηµόσιο µε το υπόµνηµά του, δεδοµένου ότι η ρύθµιση 
αυτή, πάντως, δεν προεβλέφθη το πρώτον µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017, αλλά συνιστά 
επανάληψη της κατ’ άρθρο 6 παραγρ. 1 του ν. 3808/2009 ρυθµίσεως, ως ήδη εξετέθη ανωτέρω 
στη σκέψη 13. Περαιτέρω, µε τα δεδοµένα που ίσχυαν κατά το χρόνο δηµοσιεύσεως του ν. 
4472/2017, ο δι’ αυτού, κατά τ’ ανωτέρω εκτεθέντα, επαναπροσδιορισµός των αποδοχών των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., λαµβανόµενος αθροιστικώς µε την πλήρη κατάργηση των επιδοµάτων 
εορτών και αδείας, καθώς και µε τις προηγηθείσες, ως ήδη εξετέθη ανωτέρω στη σκέψη 16, 
µειώσεις του εισοδήµατος των προσφευγόντων ιατρών µε παράπλευρα νοµοθετήµατα της 
προηγηθείσας περιόδου της κρίσεως (επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης µε το 
άρθρο 29 του ν. 3986/2011, επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της 
ανεργίας µε το άρθρο 38 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3986/2011, επιβολή ειδικής εισφοράς υπέρ του 
Τ.Π.Δ.Υ. µε το άρθρο 38 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3986/2011 και αλλεπάλληλες φορολογικές 
επιβαρύνσεις), έχει ως αποτέλεσµα, λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσµατος και της 
εκτάσεώς τους, την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγµατικές αρχές της 
αναλογικότητας και της ισότητας στα δηµόσια βάρη. Κατόπιν τούτων, οι κρίσιµες διατάξεις 
των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, µε τις οποίες καθορίστηκε ο βασικός µισθός, τα 
επιδόµατα και τα ωροµίσθια εφηµεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο 
θεσµοθετήσεως εξ υπαρχής νέου ειδικού µισθολογίου για τους ανωτέρω, και των 
οποίων αυτών διατάξεων η εφαρµογή εξειδικεύεται στα άρθρα 154 και 155 του ως άνω 
νόµου, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 136 και 137 αυτού, αντίκεινται στο άρθρο 21 παρ. 
3 του Συντάγµατος και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής 
µεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και 
της ισότητος στα δηµόσια βάρη (πρβλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., Ε.Σ. 7412/2015 Ολοµ.). Η 
πληµµέλεια αυτή δεν αίρεται από την δυνατότητα συµµετοχής των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στην 
ολοήµερη λειτουργία των µονάδων του Ε.Σ.Υ. και της λήψεως αµοιβής για τις διενεργούµενες 
πέραν του τακτικού ωραρίου πράξεις. Και τούτο διότι αφ’ ενός η συµµετοχή των ιατρών στην 
ολοήµερη λειτουργία των µονάδων του Ε.Σ.Υ. είναι προαιρετική, αφ’ ετέρου δε, όπως έχει γίνει 
δεκτό, η αµοιβή για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί αντιστάθµισµα για µία επί 
πλέον παροχή υπηρεσίας υγείας προς τους πολίτες, εν πάση δε περιπτώσει πρόκειται για 
επιτρεπόµενη επαγγελµατική δραστηριότητα εντός των δηµόσιων νοσοκοµείων, εντελώς 
ανεξάρτητη από την εργασία που παρέχουν οι ιατροί ως δηµόσιοι λειτουργοί κατά τη διάρκεια 
του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκοµείων και η οποία δεν θίγει το υφιστάµενο 
σύστηµα των γενικών εφηµεριών τους (βλ. ΣτΕ 431/2018, 2113/2014 Ολοµ., σκ. 7 και 11). 
Άλλωστε, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 14, τα έσοδα από την πέραν του τακτικού ωραρίου 
λειτουργία των µονάδων του Ε.Σ.Υ. δεν περιέρχονται στο σύνολό τους ή κατά το µεγαλύτερο 
µέρος τους στους παρέχοντες τις σχετικές υπηρεσίες ιατρούς, αλλά τίθενται στο ταµείο του 
νοσοκοµείου και διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού 
ιδρύµατος. Για τους λόγους αυτούς, που προβάλλονται βασίµως, πρέπει να γίνει δεκτή η 
κρινόµενη προσφυγή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόµενες µισθοδοτικές καταστάσεις, µηνός 
Ιουλίου 2018, των προσφευγόντων ιατρών, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω 
διατάξεων που είναι ανίσχυρες καθ’ ο µέρος επαναπροσδιορίζουν, κατά τα ανωτέρω, τον 



βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τα ωροµίσθια εφηµεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Δεδοµένου δε 
ότι και οι διατάξεις του ν. 4093/2012, οι οποίες ίσχυαν πριν τον ν. 4472/2017 και µε τις οποίες 
είχαν µειωθεί οι αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ., έχουν κριθεί, µε την 431/2018 απόφαση της 
Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, επίσης, ως αντικείµενες στις ανωτέρω 
συνταγµατικές διατάξεις και αρχές και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να εφαρµοστούν για τον 
προσδιορισµό των αποδοχών των ανωτέρω δηµοσίων λειτουργών, η, κατά τα ανωτέρω, 
διάγνωση της αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων του ν. 4472/2017 έχει ως συνέπεια την 
αναβίωση των ειδικών µισθολογικών ρυθµίσεων για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., όπως αυτές 
ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε τις αντισυνταγµατικές διατάξεις του ν. 4093/2012, 
δηλαδή πριν την 1.8.2012 (βλ. άρθρα 43-45 του ν. 3205/2003, όπως, µετά από τροποποιήσεις, 
ίσχυαν πριν την 1.8.2012, πρβλ. ΣτΕ 1126/2016 Ολοµ.). Οίκοθεν νοείται ότι ο νοµοθέτης και η, 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, κανονιστικώς δρώσα διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν 
στην κατάρτιση νέου «ειδικού» µισθολογίου για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., λαµβάνοντας υπόψη 
την απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής 
µεταχειρίσεώς τους, ούτως ώστε οι αποδοχές τους να είναι ανάλογες µε το λειτούργηµά τους. 
Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση πρέπει, κατά το µέρος αυτό, να παραπεµφθεί στη Διοίκηση 
προς διενέργεια των δεόντων σύµφωνα µε τα κριθέντα µε την παρούσα απόφαση. 

28. Επειδή, µειοψήφησαν η Πρόεδρος του Δικαστηρίου Ε. Σάρπ, οι Αντιπρόεδροι Ε. Νίκα και Γ. 
Τσιµέκας και οι Σύµβουλοι Επικρατείας Κ. Φιλοπούλου, Π. Μπραΐµη, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη 
και Β. Ανδρουλάκης, οι οποίοι διατύπωσαν την εξής γνώµη, προς την οποία συνετάγησαν και οι 
Πάρεδροι Μ. Αθανασοπούλου και Μ. Σταµατοπούλου: Από καµία συνταγµατική διάταξη (ούτε 
και από αυτήν της παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, που, κατά τα ανωτέρω, ορίζει ότι το 
Κράτος οφείλει να µεριµνά για την υγεία των πολιτών) δεν κωλύεται ο νοµοθέτης να 
διαµορφώνει ή να αναδιαµορφώνει το µισθολόγιο των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, και µάλιστα την δηµοσιονοµική 
κατάσταση του Κράτους, τις προτεραιότητες που αυτό θέτει ως προς την κάλυψη των εν γένει 
κρατικών υποχρεώσεων και αναγκών και τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Χώρας. Ενόψει δε τούτων, δεν κωλύεται ο νοµοθέτης να µεταβάλει, αν οι 
συνθήκες το απαιτούν, ακόµα και επί τα χείρω το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει τις αποδοχές 
των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, δοθέντος ότι ούτε από καµία συνταγµατική διάταξη ή 
αρχή ούτε από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. κατοχυρώνεται το δικαίωµα 
οποιουδήποτε σε αποδοχές ορισµένου ύψους. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τον ν. 
4472/2017 ο νοµοθέτης επιχείρησε την αναµόρφωση ορισµένων ειδικών µισθολογίων, µεταξύ 
των οποίων και αυτών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. όπως είναι οι προσφεύγοντες. Η αναµόρφωση 
αυτή εντάσσεται σε συνολικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που περιλαµβάνει, 
µεταξύ πολλών άλλων, δέσµη µέτρων συνταξιοδοτικού και µισθολογικού χαρακτήρα, προς 
ικανοποίηση των τιθέµενων µε το εν λόγω πρόγραµµα στόχων, ως αναγκαία προϋπόθεση για 
την ρύθµιση του ελληνικού δηµόσιου χρέους. Με τον νόµο αυτόν εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο 
Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας για την περίοδο 2018-2021 και, µεταξύ άλλων, 
ετέθησαν οι ετήσιοι στόχοι για την Γενική Κυβέρνηση και προβλέφθηκε πρωτογενές 
δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ για την ως άνω περίοδο, µε βάση τη µεθοδολογία της 
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (βλ. σκέψη 20, ιδίως το άρθρο 163 του ν. 4472/2017, 
µε το οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την 
περίοδο 2018-2021). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το προβλεπόµενο µε τις επίµαχες 
διατάξεις του νόµου ειδικό µισθολόγιο των ιατρών εντάσσεται σε γενικότερο πλέγµα ρυθµίσεων, 
που αποτελούν προδήλως ενιαίο σύνολο, το οποίο συντελεί στην υιοθέτηση ισοσκελισµένου 
προϋπολογισµού που προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα 3,4% για το έτος 2018 (ν. 
4507/2017 µε τον οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2018). Με το ειδικό δε αυτό 
µισθολόγιο, πέραν του προβλεπόµενου µισθού, χορηγούνται επιδόµατα, ορισµένα από τα 



οποία είναι κοινά σε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα (π.χ. οικογενειακή 
παροχή, επίδοµα θέσεως ευθύνης), άλλα, όµως, συνδέονται µε τα ειδικά καθήκοντα των ιατρών 
(π.χ. επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, ενεργού εφηµερίας). Περαιτέρω, το επίδικο ειδικό 
µισθολόγιο, ανεξαρτήτως αν διαµορφώνεται πράγµατι σε ικανοποιητικά επίπεδα εν όψει της 
φύσεως και της σηµασίας του λειτουργήµατος των ιατρών, διαφοροποιεί τους ιατρούς του 
Ε.Σ.Υ. από τους λοιπούς δηµοσίους λειτουργούς και πάντως δεν εξικνείται µέχρι του σηµείου να 
διακυβεύεται το αξιοπρεπές επίπεδο διαβιώσεώς τους, λαµβανοµένων ιδίως υπ’ όψιν των 
γενικότερων οικονοµικών συνθηκών, που επικρατούσαν κατά τον χρόνο κατά τον οποίο 
θεσπίσθηκε το εν λόγω µισθολόγιο. Με τα δεδοµένα αυτά η περαιτέρω εκτίµηση ως προς την 
ουσιαστική ορθότητα των εν προκειµένω νοµοθετικών επιλογών εκφεύγει των ορίων του 
δικαστικού ελέγχου, ενόψει του ότι ο νοµοθέτης οφείλει, στο πλαίσιο της συνταγµατικής του 
αποστολής, να τηρήσει τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως και κατά τη λήψη 
αποφάσεων ως προς την κατανοµή των κατά κοινή πείρα πεπερασµένων κρατικών πόρων να 
συνεκτιµήσει πληθώρα παραγόντων που αφορούν την ικανοποίηση, µεταξύ άλλων, των λοιπών 
µισθολογικής, ασφαλιστικής και άλλης φύσεως αναγκών του συνόλου των πολιτών. Εξ άλλου, 
δεν ανήκει στην αρµοδιότητα του Δικαστηρίου, κατά την κρίση µέτρων που άπτονται ευρύτερης 
οικονοµικής ή µισθολογικής πολιτικής, να εξετάσει αν υφίστανται άλλα προσφορότερα µέτρα για 
την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών. Με βάση τα ανωτέρω, και δοθέντος ότι τα εκάστοτε 
λαµβανόµενα µέτρα που έχουν τον ανωτέρω χαρακτήρα, εντασσόµενα σε γενικότερο πλέγµα 
ρυθµίσεων, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, υπόκεινται σε οριακό µόνο έλεγχο από το 
Δικαστήριο, οι σχετικοί λόγοι προσφυγής θα έπρεπε να απορριφθούν ως αβάσιµοι. 

29. Επειδή, περαιτέρω, οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση της σιωπηρής απορρίψεως του 
αιτήµατός τους περί ανακλήσεως των µισθοδοτικών τους καταστάσεων για το χρονικό διάστηµα 
από τον Αύγουστο έτους 2012 έως τον Ιούνιο έτους 2018 και την επανέκδοση αυτών, µε 
υπολογισµό των αποδοχών τους, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ του (εν τέλει κριθέντος 
ως αντισυνταγµατικού) ν. 4093/2012, προβάλλοντας ότι η σιωπηρή αυτή απόρριψη συνιστά 
παράλειψη οφειλοµένης νοµίµου ενεργείας εκ µέρους του καθ’ ου Νοσοκοµείου. Και τούτο διότι 
οι µισθοδοτικές αυτές καταστάσεις εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες 
κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές µε την απόφαση 431/2018 της Ολοµελείας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. Επικαλούνται οι αιτούντες, ειδικότερα, την γενική αρχή που έχει διαµορφωθεί 
νοµολογιακώς (βλ. ΣτΕ 2176-2177/2004 Ολοµ. κ.ά.), σύµφωνα µε την οποία, «σε περίπτωση 
που µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατοµική διοικητική πράξη για το λόγο ότι 
στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου, τότε η 
Διοίκηση υποχρεούται να επανεξετάσει τη νοµιµότητα οµοίου περιεχοµένου ατοµικής διοικητικής 
πράξεως, η οποία έχει εκδοθεί µε βάση την ίδια διάταξη και να την ανακαλέσει, εφόσον της 
υποβληθεί σχετικό αίτηµα εντός ευλόγου χρόνου». Ισχυρίζονται δε ότι το καθ’ ου Νοσοκοµείο 
ώφειλε, εν προκειµένω, να προβεί στην ανάκληση των ανωτέρω µισθοδοτικών καταστάσεων, 
καθότι αυτές είναι οµοίου περιεχοµένου µε τις ακυρωθείσες (µε την απόφαση 431/2018) 
πράξεις, το δε αίτηµα των προσφευγόντων υπεβλήθη, κατά τους ισχυρισµούς τους, εντός 
ευλόγου χρόνου. Οι µεν, όµως, µισθοδοτικές καταστάσεις της χρονικής περιόδου από 1.1.2017 
έως και 22.6.2018 (των οποίων ζητήθηκε η ανάκληση) εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 
4472/2017, ο οποίος, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος ανακλήσεως, δεν είχε κριθεί 
αντισυνταγµατικός, και όχι βάσει των, κριθεισών ως αντισυνταγµατικών, διατάξεων του ν. 
4093/2012· δεν συντρέχει, εποµένως, η απαιτούµενη, κατά την ως άνω γενική αρχή, 
προϋπόθεση της υπάρξεως ταυτότητος διατάξεων, ώστε να θεωρηθεί ότι η Διοίκηση υπείχε 
υποχρέωση επανεξετάσεως της νοµιµότητος της διοικητικής πράξεως της οποίας η ανάκληση 
ζητήθηκε, και, κατ’ επέκτασιν, να θεωρηθεί ότι, µη πράξασα τούτο, παρέλειψε οφειλόµενη 
νόµιµη ενέργεια. Για δε τις εκδοθείσες προ της 1.1.2017 µισθοδοτικές καταστάσεις, οι 
προσφεύγοντες δεν ηδύναντο, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατός τους (22.6.2018), να 



επικαλεστούν ενώπιον της Διοικήσεως την διαγνωσθείσα, µε την απόφαση 431/2018, 
αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων του ν. 4093/2012, για τη θεµελίωση αξιώσεων αφορωσών 
σε περικοπείσες, βάσει αυτών, αποδοχές τους ή για τη θεµελίωση αιτηµάτων επιστροφής των 
περικοπεισών αυτών αποδοχών, αφού, κατά τα ήδη κριθέντα µε την απόφαση αυτή, οι 
συνέπειες της διαγνωσθείσας αντισυνταγµατικότητας των ως άνω διατάξεων επέρχονται µετά τη 
δηµοσίευσή της, ήτοι µετά την 26.2.2018, και όχι αναδροµικώς, ώστε να καταστήσουν 
παράνοµες τις εκδοθείσες έως τις 31.12.2016 βάσει των διατάξεων του ν. 
4093/2012 µισθοδοτικές καταστάσεις, εφόσον, άλλωστε, οι προσφεύγοντες δεν προβάλλουν ότι 
είχαν ασκήσει κατ’ αυτών προσφυγή ουσίας ή ότι είχαν διεκδικήσει τις αποδοχές του χρονικού 
αυτού διαστήµατος µε ένδικο βοήθηµα κατατεθέν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων πριν 
από την δηµοσίευση της ανωτέρω αποφάσεως. Συνεπώς, ούτε για τις µισθοδοτικές καταστάσεις 
της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται, 
µε βάση την ανωτέρω νοµολογιακώς διαµορφωµένη γενική αρχή (των «οµοίων» πράξεων), η 
οποία θα γεννούσε υποχρέωση της Διοικήσεως να επανεξετάσει την νοµιµότητα ατοµικής 
διοικητικής πράξεως της οποίας ζητείται η ανάκληση [υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές 
χρηµατικές αξιώσεις δεν θα είχαν υποπέσει σε παραγραφή (πρβλ. ΣτΕ 1751/2017 επταµ.)]. Και 
τούτο διότι ναι µεν συντρέχει η προϋπόθεση της υπάρξεως ταυτότητος διατάξεων, πλην δεν 
συντρέχει η προϋπόθεση της υπάρξεως κρίσεως, ανατρέχουσας σε χρόνο προ της 1.1.2017, 
περί αντιθέσεως των διατάξεων επί των οποίων ερείδεται η διοικητική πράξη, της οποίας η 
ανάκληση ζητείται, σε υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις, ώστε να θεωρηθεί ότι η Διοίκηση 
υπείχε υποχρέωση επανεξετάσεως της νοµιµότητος της τελευταίας αυτής πράξεως, και κατ’ 
επέκτασιν, να θεωρηθεί ότι, µη πράξασα τούτο, παρέλειψε οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια. Τούτο, 
ενόψει της προαναφερθείσας κρίσεως της αποφάσεως 431/2018 περί περιορισµού των 
συνεπειών της διαγνωσθείσας αντισυνταγµατικότητος των διατάξεων αυτών από της 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως και εντεύθεν. Συνεπώς, η κρινόµενη προσφυγή, καθό µέρος 
στρέφεται κατά της σιωπηρής απορρίψεως του αιτήµατος των προσφευγόντων περί 
ανακλήσεως των µισθοδοτικών τους καταστάσεων για το χρονικό διάστηµα από τον Αύγουστο 
έτους 2012 έως τον Ιούνιο έτους 2018 και επανεκδόσεως αυτών βάσει των διατάξεων που 
ίσχυαν προ του ν. 4093/2012, είναι απορριπτέα ως στρεφόµενη κατά µη εκτελεστής 
παραλείψεως (πρβλ. ΣτΕ 855/2016). 

30. Επειδή, στο άρθρο 95 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «1. Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου 
της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: α) Η µετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των 
διοικητικών αρχών […] β) […] γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που 
υποβάλλονται σ’ αυτό σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους. δ) […] 2. […] 3. […] 4. Οι 
αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Επικρατείας ρυθµίζονται και ασκούνται όπως νόµος 
ειδικότερα ορίζει. 5. […]». Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3900/2010 προβλέφθηκε και ρυθµίσθηκε ο θεσµός της πρότυπης ή 
«πιλοτικής» δίκης, η οποία αφορά πάσης φύσεως διαφορές, ακυρωτικές ή ουσίας. Εξ άλλου, η 
δικονοµία του Συµβουλίου της Επικρατείας ρυθµιζόταν παγίως µε ειδικά νοµοθετήµατα, 
περιορισµένης εκτάσεως, συµπληρωνόταν δε µε παραδοχές µιας ευέλικτης νοµολογίας. 
Ειδικώς το ζήτηµα των συνεπειών της ακυρωτικής αποφάσεως απετέλεσε αντικείµενο του 
άρθρου 50 του αρχικού νόµου περί Συµβουλίου της Επικρατείας 3713/1928 (Α΄ 273), το οποίο 
όριζε στην παρ. 1: «Η δεχοµένη την αίτησιν απόφασις απαγγέλλει την ακύρωσιν της 
προσβαλλοµένης πράξεως, επαγοµένη νόµιµον αυτής κατάργησιν έναντι πάντων […]». Με 
όµοιο περιεχόµενο και σε ταυτάριθµο άρθρο επαναλαµβάνεται η ρύθµιση στο ν.δ/µα 170/1973 
και εν συνεχεία και στο ισχύον άρθρο 50 του π.δ/τος 18/1989, το οποίο ορίζει στην παρ. 1: «Η 
απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόµενης 
πράξης και συνεπάγεται νόµιµη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε 
πρόκειται για ατοµική πράξη». Την παρατεθείσα διάταξη του άρθρου αυτού, την οποία το 



Συµβούλιο της Επικρατείας παγίως εφήρµοζε µε την έννοια ότι η ακύρωση της διοικητικής 
πράξεως ανατρέχει στον χρόνο εκδόσεώς της, τροποποίησε το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 
4274/2014 (Α΄ 147), το οποίο προσέθεσε παρ. 3β έχουσα ως εξής: «Σε περίπτωση αιτήσεως 
ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις 
πραγµατικές καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρµογής της, ιδίως δε υπέρ 
των καλόπιστων διοικουµένων, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, µπορεί να ορίσει ότι τα 
αποτελέσµατα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο του χρόνου 
έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δηµοσίευσης της 
απόφασης […]». Με την νέα διάταξη εδόθη η δυνατότητα στο Συµβούλιο της Επικρατείας, υπό 
προϋποθέσεις τις οποίες το ίδιο σταθµίζει, να αποκλίνει, σε εξαιρετικές πάντως περιπτώσεις, 
από τον κανόνα της αναδροµικής ακυρώσεως και να καθορίσει µεταγενέστερο χρόνο 
επελεύσεως των συνεπειών της ακυρώσεως (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 4446/2015 Ολοµ.). Τα 
αυτά και για τους ίδιους λόγους δέον αναλογικώς να ισχύσουν και επί αγωγών και άλλων 
διαφορών ουσίας, που άγονται προς εκδίκαση στο Συµβούλιο της Επικρατείας µέσω του νέου 
δικονοµικού θεσµού της πρότυπης δίκης (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 4741/2014 Ολοµ. σκ. 
25, 2288/2015 σκ. 25, πρβλ. ΔΕΚ C-43/75 της 8.4.1976 Defrenne κατά Sabena και C-262/78 
της 17.5.1990 Barber). 

31. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, η διάγνωση της αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων 
των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, καθό µέρος µε αυτές θεσπίσθηκε εξ υπαρχής νέο ειδικό 
µισθολόγιο για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., θα συνεπήγετο υποχρέωση της Διοικήσεως να 
συµµορφωθεί µε αναδροµική καταβολή των αποδοχών που περιεκόπησαν, βάσει των 
αντισυνταγµατικών αυτών διατάξεων, όχι µόνο στους προσφεύγοντες (για το χρονικό διάστηµα 
από την έκδοση των προσβαλλόµενων πράξεων και εντεύθεν), αλλά και σε ιδιαιτέρως ευρύ 
κύκλο προσώπων που αφορά η παρούσα πρότυπη δίκη (βλ. τα γνωστά στο Δικαστήριο από 
προηγούµενη ενέργειά του, έγγραφα Α2α/Γ.Π.οικ/23.11.2015 του Υπουργείου Υγείας και 
2/70311/ΔΠΓΚ/ 20.11.2015 του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Δικαστήριο, κατά τα οποία 
στο τέλος του έτους 2014 υπηρετούσαν στο Ε.Σ.Υ. συνολικά 21.300 ιατροί, καθώς και όµοιο 
έγγραφο ΓΠΒ1β/87044/17.11.2015 του Υπουργείου Υγείας, κατά το οποίο το σύνολο των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ. στην επικράτεια, χωρίς την 4η και 5η Υ.Πε., για τις οποίες δεν υπάρχουν 
στοιχεία, ανερχόταν τον Σεπτέµβριο του 2015 σε 18.019. Βλ. περαιτέρω και το υπόµνηµα του 
Ελληνικού Δηµοσίου, όπου αναφέρεται ότι ο αριθµός των υπηρετούντων σήµερα ιατρών 
ανέρχεται περίπου σε 26.600). Εν όψει των δεδοµένων τούτων, το Δικαστήριο, µετά στάθµιση 
του δηµοσίου συµφέροντος, αναφεροµένου στην κοινώς γνωστή µέχρι πρότινος ταµειακή 
δυσχέρεια του ελληνικού Κράτους, οφειλόµενη στην προηγηθείσα οξυµένη δηµοσιονοµική 
κρίση, αλλά και στο γεγονός ότι, ενόψει της πανδηµίας, ο νοµοθέτης αναγκάστηκε να υιοθετήσει 
έκτακτα µέτρα στηρίξεως της ελληνικής οικονοµίας, που δεν είχαν ληφθεί στο σύνολό τους 
υπόψιν κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών των τελευταίων δύο ετών [βλ. ενδεικτικά 
άρθρο 1 ν. 4683/2020 (Α΄ 83) περί κυρώσεως της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. για την έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση εργαζοµένων µε αναστολή συµβάσεων εργασίας, καθώς και για την µερική 
αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων λόγω της µειώσεως µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων 
και µισθώσεων κύριας κατοικίας, άρθρο 1 ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί κυρώσεως της από 
30.3.2020 Π.Ν.Π., για την κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων µε τη µορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, καθώς και άρθρο 71 ν. 4714/2020 (Α΄ 148), περί της συνεισφοράς του 
Δηµοσίου για την αποπληρωµή πάσης φύσεως δανείων φυσικών και νοµικών προσώπων προς 
χρηµατοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται µε εµπράγµατη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του 
οφειλέτη] και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ήδη από τα έτη 2018 και 2019 βελτιούµενη 
δηµοσιονοµική πορεία της χώρας, κατά τα σχετικώς προβαλλόµενα από το Ελληνικό Δηµόσιο, 
ορίζει ότι οι συνέπειες της αντισυνταγµατικότητας των επίµαχων διατάξεων θα επέλθουν, κατά 
την κρατήσασα άποψη, µετά τη δηµοσίευση της αποφάσεώς του επί της κρινόµενης 



προσφυγής. Τούτο δε, κατ’ εξάντληση του απώτατου χρονικού ορίου περιορισµού του 
ακυρωτικού αποτελέσµατος που επιτρέπει ο νόµος (χρόνος προγενέστερος εκείνου της 
δηµοσιεύσεως της δικαστικής αποφάσεως), πέραν του οποίου τίθεται ζήτηµα παραβιάσεως του 
άρθρου 93 παρ. 4 του Συντάγµατος, διότι, ορίζοντας το εν λόγω άρθρο ότι: «Τα δικαστήρια 
υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι αντίθετο προς το 
Σύνταγµα», απαγορεύει την -σε συµµόρφωση µάλιστα µε δικαστική απόφαση- εφαρµογή νόµου 
µετά την κρίση αυτού ως αντίθετου προς το Σύνταγµα (βλ. ΣτΕ 1890/2019 Ολοµ.). Οίκοθεν 
νοείται ότι για τους προσφεύγοντες και όσους άλλους έχουν ασκήσει ένδικα µέσα ή βοηθήµατα 
µέχρι το χρόνο δηµοσιεύσεως της αποφάσεως, η διαγνωσθείσα αντισυνταγµατικότητα θα έχει 
αναδροµικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να γίνει επίκληση της 
αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων αυτών για τη θεµελίωση αξιώσεων άλλων ιατρών του 
Ε.Σ.Υ. που αφορούν περικοπείσες, βάσει των εν λόγω διατάξεων, αποδοχές τους, ή για τη 
θεµελίωση αιτηµάτων επιστροφής των περικοπεισών αυτών αποδοχών, για χρονικά διαστήµατα 
προγενέστερα του χρονικού σηµείου δηµοσιεύσεως της εκδοθησόµενης επί της κρινοµένης 
προσφυγής αποφάσεως. Η άποψη αυτή δεν συγκρούεται ούτε µε το άρθρο 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος περί της αξιώσεως δικαστικής προστασίας, ούτε µε τα άρθρα 6 παρ. 1 της 
Ε.Σ.Δ.Α. και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, διότι αφ’ ενός µεν η 
αναδροµικότητα των συνεπειών των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν είναι 
αυτονόητη και αποκλειστική κάθε άλλης ρυθµίσεως, αφ’ ετέρου δε µε τον ως άνω τιθέµενο 
περιορισµό δεν διαταράσσεται η δίκαιη ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων του γενικού 
συµφέροντος και της προστασίας των δικαιωµάτων των διοικουµένων, εφ’ όσον αυτοί δεν 
αποστερούνται των δικαιωµάτων τους, τα οποία απλώς περιορίζονται, για τους 
προαναφερόµενους λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος (βλ. ΣτΕ 431/2018 Ολοµ., 
πρβλ. ΣτΕ 4741/2014 Ολοµ. σκ. 26, 2288/2015 σκ. 25). Κατά την γνώµη, όµως, της Συµβούλου 
Κ. Κονιδιτσιώτου, οι ρυθµίσεις των διατάξεων των παρ. 3 α, β και γ του άρθρου 50 του π.δ/τος 
18/1989 αποδίδουν, σε επίπεδο νόµου, δυνατότητες που έχει το Δικαστήριο, κατ’ ορθή 
ερµηνεία, απευθείας από τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ως εκ τούτου, 
σύµφωνα µε την ίδια νοµολογία, το Δικαστήριο έχει τη συνταγµατική ευχέρεια να αποκλίνει, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις ειδικότερες ρυθµίσεις των ως άνω δικονοµικών διατάξεων. 
Ειδικότερα το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια, αφού εκτιµήσει τις συνθήκες της υπόθεσης και 
σταθµίσει, αφενός, τα έννοµα συµφέροντα των λοιπών πλην της Διοικήσεως διαδίκων και, 
αφετέρου, το δηµόσιο συµφέρον, να καθορίσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρόνο επελεύσεως 
των συνεπειών της ακυρώσεως µεταγενέστερο και από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της 
ακυρωτικής αποφάσεως, κατ’ απόκλιση των οριζοµένων στην περίπτωση 3β του άρθρου 50 του 
π.δ/τος 18/1989. Στην προκειµένη περίπτωση, εν όψει του επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος 
να υφίσταται νόµιµο καθεστώς ειδικών µισθολογίων των δηµοσίων λειτουργών, ώστε να 
δύναται το Κράτος να οργανώνει τον δηµοσιονοµικό του προγραµµατισµό, οι συνέπειες της 
αντισυνταγµατικότητας των ως άνω διατάξεων του ν. 4472/2017 πρέπει να επέλθουν έξι µήνες 
µετά την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στο 
νοµοθέτη, αφού λάβει γνώση του σκεπτικού της ακυρωτικής απόφασης, να προβεί σε νέα, 
σύµφωνη µε το Σύνταγµα, ρύθµιση του ζητήµατος που αφορούν οι κριθείσες ως 
αντισυνταγµατικές διατάξεις (βλ. ΣτΕ 1890/2019 Ολοµ., πρβλ. ΣτΕ 4003/2014 Ολοµ.). 

32. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή η κρινόµενη προσφυγή (ήτοι καθό 
µέρος µε αυτήν ζητείται η ακύρωση των µισθοδοτικών καταστάσεων µηνός Ιουλίου 2018) και οι 
ασκηθείσες παρεµβάσεις, να ακυρωθούν οι προσβαλλόµενες µισθοδοτικές καταστάσεις και να 
παραπεµφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προς διενέργεια των νοµίµων, περαιτέρω δε πρέπει να 
ορισθεί ως χρονικό σηµείο επελεύσεως των αποτελεσµάτων της διαγνωσθείσας 
αντισυνταγµατικότητας των επίµαχων διατάξεων ο χρόνος δηµοσιεύσεως της παρούσας 
αποφάσεως. 



33. Επειδή, εν όψει της εν µέρει αποδοχής και της εν µέρει απορρίψεως της προσφυγής, το 
Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να συµψηφισθεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων. 

 

Δια ταύτα 

Επιλύει το γενικοτέρου ενδιαφέροντος ζήτηµα της συνταγµατικότητας ή µη των άρθρων 138-
140 του ν. 4472/2017, για το οποίο εισήχθη η προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, υπέρ της αντισυνταγµατικότητας αυτών, καθό µέρος αφορούν στους ιατρούς του 
Ε.Σ.Υ., κατά τα εκτιθέµενα στη σκέψη 27 του σκεπτικού, 

Εκδικάζει και δέχεται την προσφυγή καθό µέρος µε αυτήν ζητείται η ακύρωση των µισθοδοτικών 
καταστάσεων µηνός Ιουλίου 2018 των προσφευγόντων, 

Δέχεται τις παρεµβάσεις, 

Ακυρώνει τις µισθοδοτικές καταστάσεις («βεβαιώσεις αποδοχών») µηνός Ιουλίου 2018 των 
προσφευγόντων και αναπέµπει την υπόθεση στη Διοίκηση προς διενέργεια των νοµίµων, 

Απορρίπτει την προσφυγή καθό µέρος αυτή στρέφεται κατά της σιωπηρής απορρίψεως του 
καθού Νοσοκοµείου να ανακαλέσει τις µισθοδοτικές καταστάσεις των προσφευγόντων για το 
χρονικό διάστηµα των µηνών Αυγούστου έτους 2012 έως και Ιουνίου έτους 2018, 

Ορίζει ως χρονικό σηµείο επελεύσεως των αποτελεσµάτων της διαγνωσθείσας 
αντισυνταγµατικότητας των επίµαχων διατάξεων τον χρόνο δηµοσιεύσεως της παρούσας 
αποφάσεως, 

Διατάσσει την επιστροφή των κατατεθέντων παραβόλων από τους προσφεύγοντες, και 

Συµψηφίζει την δικαστική δαπάνη των διαδίκων. 

Η διάσκεψη έγινε στις 17 Μαΐου και 25 Ιουνίου 2021 

 

Η Πρόεδρος             Η Γραµµατέας 

   Ε. Σάρπ                     Ελ. Γκίκα 

 

και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2022. 

 

   Ο Πρόεδρος                          Η Γραµµατέας 

Δ. Σκαλτσούνης                          Δ. Τετράδη 
 


