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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ανάρτηση από το militaire.gr για ενημέρωσή σας.

Το κείμενο που ακολουθεί μοιράστηκε στο ΑΠΘ σ΄ένα φυλλάδιο με τίτλο Αλήθειες και
Ψεύδη για την Στρατιωτική Ιατρική. Έγινε ανάρπαστο. Αφορά άμεσα τη ΣΣΑΣ και την
σταδιοδρομία των στρατιωτικών ιατρών. Εξηγεί πολλά από όσα συμβαίνουν και
καταρρίπτει μύθους που συντηρούνται, εδώ και πολλά χρόνια.

Το κείμενο δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα ΕΣΤΙΑ των στρατιωτικών ιατρών.

” ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Όλοι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε ότι οι στρατιωτικοί γιατροί στην Ελλάδα αποτελούν
μία προνομιούχο τάξη και κανένας δεν έχει προχωρήσει σε οικονομοτεχνική ανάλυση αλλά
και σε ανάλυση επί των ηθικών δεδομένων του συγκεκριμένου επαγγέλματος για να
διαπιστώσει αν αυτό αληθεύει. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα σας αποδείξει ότι αυτό
είναι κάτι περισσότερο από αναληθές. Κάθε μέρα του ακαδημαϊκού έτους εδώ και πάρα
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πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει την παρουσία των ενστολών σπουδαστών της ΣΣΑΣ στο
χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με προεξάρχοντες τους φοιτητές της
Στρατιωτικής Ιατρικής. Από πολλούς εκεί έξω οι συγκεκριμένοι γιατροί θεωρούνται οι
καλύτεροι που υπάρχουν, οι εξυπνότεροι και γενικά ότι καλύτερο έχει βγάλει η ελληνική
κοινωνία. Ένα από τα κλισέ που λέγονται χαρακτηριστικά είναι ότι αποτελούν «τα
καλύτερα μυαλά της Ελλάδας». Ας πάμε τώρα να δούμε πόσο μεγάλη πλάνη είναι αυτό.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη ΣΣΑΣ ο στρατιωτικός γιατρός αμοίβεται γύρω στα
110€/μήνα και συνολικά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του το κράτος δαπανά για όλη την
εκπαίδευση του 31200€/σπουδαστή όπως προκύπτει από δικαστική απόφαση καθώς και
έγγραφο πρώην διοικητή της σχολής. Μόλις τελειώσει τη σχολή παίρνει ένα μισθό περί τα
900€/μήνα, δεν πληρώνεται ποτέ τις εφημερίες που κάνει και η αναμονή του με τις
σημερινές επιχειρησιακές ανάγκες για έναρξη ειδικότητας είναι γύρω στα 5 χρόνια στην
καλύτερη των περιπτώσεων, με τα ίδια ακριβώς χρήματα. Περίπου στο δεύτερο χρόνο ως
αξιωματικός, υποχρεούται να επιλέξει ειδικότητα ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
και όχι ανάλογα με την προτίμηση ή την κλίση του. Με την έναρξη της ειδικότητάς του,
κάνει ένα κομμάτι σε στρατιωτικά νοσοκομεία και ένα κομμάτι σε πολιτικό νοσοκομείο της
αρεσκείας του καταλαμβάνοντας θέση υπεράριθμου στρατιωτικού. Κατά τη διάρκεια τις
ειδίκευσής του στο εκάστοτε στρατιωτικό νοσοκομείο, καταχρηστικά και επίτηδες, δεν
είναι εγγεγραμμένος στο ΚΕΣΥ οπότε η υπηρεσία μπορεί να τον στείλει για κάλυψη
οποιασδήποτε υπηρεσιακής ανάγκης της, καθώς ο συγκεκριμένος χρόνος αναγνωρίζεται εκ
των υστέρων ως χρόνος εκπαίδευσης και δεν προστατεύεται όπως ο χρόνος εκπαίδευσης
των πολιτών ειδικευόμενων γιατρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα οι ειδικευόμενοι
γιατροί των στρατιωτικών νοσοκομείων να στελεχώνουν hotspot και γενικά ένα 50% του
χρόνου της ειδικότητάς τους να το περνάνε εκτός νοσοκομείου με ό,τι μπορεί να
συνεπάγεται αυτό για την εκπαίδευση τους.
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HOTSPOT

Ειδικότερα όσο αφορά τα hotspot, οι στρατιωτικοί γιατροί, καθότι δεν μπορούν να πάρουν
φύλλο πορείας για κάτι το οποίο δεν είναι στρατιωτική υπηρεσία, εξαναγκάζονται με
προφορική διαταγή να υπηρετούν σε αυτά, ενώ το φύλλο πορείας τους γράφει την
κοντινότερη στρατιωτική μονάδα σε αυτά. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση υφαρπάσσει το
κονδύλι που δίνεται από την Ευρώπη για τους γιατρούς των hotspot και ο κακομοίρης
νεαρός στρατιωτικός γιατρός συνεχίζει να παίρνει το μισθό πείνας από τον αντίστοιχο
κλάδο που υπηρετεί.

ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Πρώτα θα εξηγήσουμε γιατί ένας στρατιωτικός γιατρός δεν είναι απλά ένας εργαζόμενος
στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά ένας σύγχρονος όμηρος. Πάμε δηλαδή να αναλύσουμε τι λένε
τα εκτρώματα των νόμων 3257/2004 και 3883/2010!!!

Αν ένας στρατιωτικός γιατρός φύγει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης στη
ΣΣΑΣ δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης. (Νόμος 1911/1990 Άρθρο 8)

Από το δεύτερο μέχρι το έκτο έτος φοίτησης στη ΣΣΑΣ το ύψος της αποζημίωσης
διαμορφώνεται στο 65% των καθαρών αποδοχών του ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων
βαθμών ήτοι 600 ευρώ περίπου πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες φοίτησης στη σχολή
δηλαδή κυμαίνεται από: 13 μήνες φοίτησης x 600€/μήνας= 7800€ αν φύγει παραδείγματος
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χάρη στις αρχές του δεύτερου έτους φοίτησης έως: 72 μήνες φοίτησης x
600€/μήνας=43200€ αν φύγει περίπου στο τέλος του έκτου έτους φοίτησης και βέβαια πριν
ορκιστεί αξιωματικός. (Νόμος 1911/1990 Άρθρο 8)

Από τον πρώτο μήνα που ο στρατιωτικός γιατρός ορκίζεται αξιωματικός αρχίζει ο
παραλογισμός. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει ο στρατιωτικός γιατρός, αν
θελήσει να παραιτηθεί, ορίζεται ως γινόμενο των καθαρών αποδοχών του κατεχόμενου
βαθμού πολλαπλασιαζόμενο με τους υπόλοιπους μήνες της υποχρέωσης παραμονής του
στο στράτευμα. (Νόμος 3257/2004 Άρθρο 1)

Κρατάμε αυτό και πάμε να δούμε πώς υπολογίζονται για έναν στρατιωτικό γιατρό τα
υπολειπόμενα χρόνια παραμονής στο στράτευμα. Για να υπολογίσουμε τα υπολειπόμενα
χρόνια παραμονής για κάθε ένστολο, μετράμε το διπλάσιο των ετών φοίτησης στη σχολή
από την οποία αποφοίτησε, από την πρώτη μέρα που θα ορκιστεί αξιωματικός. Για τους
στρατιωτικούς γιατρούς, επίσης, προστίθεται και όλος ο χρόνος ειδικότητας καθώς η
υπηρεσία τον θεωρεί ως χρόνο εκπαίδευσης που παρέχει η ίδια. Ακόμη, επειδή οι
στρατιωτικοί γιατροί καταλαμβάνουν θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου με μέριμνα της
υπηρεσίας στα πολιτικά νοσοκομεία, μόλις επιτύχουν στις εξετάσεις του στρατού για τη
λήψη ειδικότητας προστίθενται στα υποχρεωτικά χρόνια ακόμη 5 χρόνια υποχρεωτικής
παραμονής στο στράτευμα (σαν το jackpot στον κουλοχέρη στο καζίνο με τις 3 μπανάνες
στη σειρά). Ακόμη, αν ο στρατιωτικός γιατρός σταλεί από την υπηρεσία για μετεκπαίδευση
στο εξωτερικό, έστω και χωρίς έξοδα της υπηρεσίας και η μετεκπαίδευση αυτή υπερβαίνει
τους έξι μήνες, χρεώνεται με το διπλάσιο χρονικό διάστημα και και με ελάχιστη υποχρέωση
τα δύο έτη. Αν δε σταλεί για μετεκπαίδευση με έξοδα της υπηρεσίας και τολμήσει να
παραιτηθεί ακόμα και μία ημέρα πριν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά χρόνια παραμονής στο
στράτευμα χρωστάει όλους τους μισθούς εξωτερικού που έλαβε κατά τη διάρκεια της
μετεκπαίδευσης ακόμα και αν προσέφερε στο στράτευμα 10 χρόνια ως μετεκπαιδευμένος!!!
(Νόμος 3257/2004 Άρθρο 1 και Νόμος 3883/2010 Άρθρο 33)

Οι καθαρές αποδοχές Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγματάρχη και
αντίστοιχων είναι αντίστοιχα περίπου 900€-1100€ , 1050€-1200€ , 1200€-1400€ και
1600€-1800€ με το νέο μισθολόγιο. Η παραμονή στους βαθμούς για το στρατιωτικό γιατρό
είναι δύο, πέντε και πέντε χρόνια αντίστοιχα για τους τρεις πρώτους βαθμούς ως
αξιωματικός. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος παραιτηθεί τον πρώτο μήνα που ονομάστηκε
αξιωματικός η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει, εκτοξεύεται στα:

12 χρόνια x 12 μήνες x 1100€ περίπου οι καθαρές αποδοχές του ανθυπολοχαγού =158400€
από 43200€ ως τελειόφοιτος 6ετής μαθητής της ΣΣΑΣ.
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Αν υπολογίσουμε ότι η αναμονή για ειδικότητα είναι 5 χρόνια, με τις υπάρχουσες
υπηρεσιακές ανάγκες, και ότι η ειδικότητα του γιατρού είναι 5-7 χρόνια (ανάλογα με την
ειδικότητα) η υποχρέωση που πρέπει να καταβάλει ένας νέος ειδικός γιατρός, με
ειδικότητα που περιλαμβάνει 6ετή χρόνο εκπαίδευσης, στο βαθμούς του λοχαγού είναι:

12 χρόνια υποχρέωσης μετά τη ΣΣΑΣ + 6 χρόνια εκπαίδευσης στην ειδικότητα + 5 χρόνια
επειδή έλαβε ειδικότητα με μέριμνα της υπηρεσίας – 11 χρόνια υπηρεσίας = 12
υπολειπόμενα χρόνια παραμονής στο στράτευμα x 12 μήνες ο χρόνος x 1200€ περίπου οι
καθαρές αποδοχές του λοχαγού = 172800€

Όπως βλέπουμε τα υποχρεωτικά χρόνια εκτοξεύονται σε αριθμό και συνεπώς η αποζημίωση
αυξάνεται, δηλαδή το κράτος έχει φροντίσει όσο περισσότερο παραμένεις στην υπηρεσία
τόσο περισσότερο να χρωστάς!!!!!!!!!!!!!!!!

Με την λήψη της ειδικότητας ο στρατιωτικός γιατρός πάει να εκμεταλλευτεί το απίστευτο
δήθεν προνόμιο της διπλοθεσίας ώστε να ανοίξει το δικό του ιατρείο. Για να γίνει αυτό ο
στρατιωτικός γιατρός χρειάζεται κατά Μ.Ο. 50000€-100.000€ κεφάλαιο, μακρόχρονη
παραμονή στο ίδιο μέρος, ώστε να σταθεροποιηθεί το επάγγελμά του και να έχει ένα
σοβαρό εισόδημα από το ιατρείο του, ώστε όλη αυτή η δύσκολη πορεία ως εκείνη τη στιγμή
να αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό, βέβαια, είναι στη διακριτική διάθεση και ευχέρεια της
υπηρεσίας με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Στην πράξη, ο στρατιωτικός γιατρός
παίρνει μετάθεση ώστε να υπηρετήσει τον υποχρεωτικό χρόνο διοίκησης των βαθμών
λοχαγού και ταγματάρχη, άρα δεν μπορεί να ανοίξει ιατρείο και αν θελήσει να φύγει
χρωστάει το παραπάνω ποσό. Όπως γίνεται κατανοητό, η αναμασώμενη αναφορά στη
δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος αποτελεί κακόγουστο και μοχθηρό αστείο.

Τα χρόνια περνούν και ο στρατιωτικός γιατρός επιστρέφει από τη μετάθεση για το χρόνο
διοίκησης ως ταγματάρχης και έρχεται η σειρά της τάξης του για τη μετεκπαίδευση στο
εξωτερικό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η μετεκπαίδευση στο εξωτερικό χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες.

Α) Αν η υπηρεσία δε δεχτεί να καλύψει τα έξοδα της μετεκπαίδευσης τότε αυτά
καλύπτονται από τον ίδιο το στρατιωτικό γιατρό ώστε εκείνος να προσφέρει στη συνέχεια
στο στράτευμα. Εκτός αυτού, ο στρατιωτικός γιατρός μόλις επιστρέψει από τη
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μετεκπαίδευση χρωστάει το διπλάσιο της διάρκειάς της σε χρόνια. (Νόμος 3257/2004
Άρθρο 1) Δηλαδή, ένας στρατιωτικός ιατρός, στο βαθμό του ταγματάρχη ή αντίστοιχων
βαθμών, ο οποίος είναι ειδικός με ειδικότητα που περιλαμβάνει 6 χρόνια εκπαίδευση, έχει
λάβει μετεκπαίδευση 2ετούς διάρκειας χωρίς έξοδα της υπηρεσίας και διάγει το 15ο χρόνο
υπηρεσίας ως αξιωματικός, τα υποχρεωτικά χρόνια παραμονής στο στράτευμα ανέρχονται
σε:

12 υποχρεωτικά χρόνια ως αξιωματικός μετά τη ΣΣΑΣ + 6 χρόνια εκπαίδευσης στην
ειδικότητα + 5 χρόνια επειδή έλαβε ειδικότητα με μέριμνα της υπηρεσίας + 2 χρόνια
μετεκπαίδευσης + 4 χρωστούμενα χρόνια λόγω της μετεκπαίδευσης -15 χρόνια υπηρεσίας
=14 υπολειπόμενα χρόνια παραμονής στο στράτευμα.

Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση που έχει απέναντι στο δημόσιο ο στρατιωτικός
γιατρός αν θέλει να παραιτηθεί, είναι:

14 υπολειπόμενα χρόνια παραμονής στο στράτευμα x 12 μήνες/χρόνος x 1600€ οι καθαρές
αποδοχές του κατεχόμενου βαθμού γιατί πλέον ο γιατρός έχει το βαθμό του ταγματάρχη η
αντίστοιχο βαθμό = 268800€

Β) Αν υπηρεσία δεχτεί να καλύψει τη θέση εξωτερικού με τα ανάλογα χρήματα για την
μετεκπαίδευση του στρατιωτικού ιατρού, δηλαδή να τη θεωρήσει θέση εκπαίδευσης αλλά με
μισθό εξωτερικού, η υποχρέωση του γιατρού μεγεθύνεται κατά το διπλάσιο του χρόνου
μετεκπαίδευσης συν τους επιπλέον μισθούς που έλαβε κατά τη διάρκεια της
μετεκπαίδευσής του ως αποζημίωση εξωτερικού και ΕΑΝ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΝΕΙ
ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ οπότε στην
παραπάνω περίπτωση 72000€ παραπάνω άρα 340000€. (Νόμος 3883/2010 Άρθρο 33)

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ορισμένοι στρατιωτικοί γιατροί αν παραιτούνταν μόνοι τους
στο βαθμό της αποστρατείας τους, πριν τους αποστρατεύσουν, θα είχαν πάλι να
πληρώσουν αποζημίωση καθώς με το συγκεκριμένο νόμο ο μετεκπαιδευμένος στρατιωτικός
γιατρός ακόμα και μία ημέρα πριν τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών χρόνων να
παραιτηθεί, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!!
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Όπως γίνεται φανερό ο στρατός τιμωρεί το γιατρό με υπέρογκες αποζημιώσεις όσο αυτός
εξελίσσεται παραμένοντας στην υπηρεσία. Στην πράξη, το κράτος προβάλλει συνέχεια
εμπόδια στην άσκηση του ιδιωτικού επαγγέλματος που έχει τάξει στο γιατρό, καθώς
γνωρίζει ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εφόσον είναι δεμένος με υπέρογκες
αποζημιώσεις, ενώ ταυτόχρονα τη δυνατότητα αυτή την προβάλλει ως παροχή για την
οποία ο στρατιωτικός γιατρός χρωστάει και χάρη, δηλαδή μιλάμε για κυνικότητα
απίστευτου μεγέθους!!!

Πάμε τώρα να συγκρίνουμε το στρατιωτικό γιατρό με διάφορες κατηγορίες εργαζομένων,
με τους οποίους σχετίζεται μέσα και έξω από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Vs πολίτης γιατρός που αποφασίζει να κάνει ειδικότητα στην Ελλάδα

Ο πολίτης γιατρός έχει άπλετο χρόνο να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και να οργανώσει το
χρόνο του όπως θέλει, τελειώνει την ιατρική, πάει ένα χρόνο το πολύ φαντάρος ή και
καθόλου αν είναι γυναίκα και ύστερα με τις υπάρχουσες αναμονές, αρχίζει αμέσως την
ειδικότητα που επιθυμεί σε νοσοκομείο της ελληνικής επικράτειας. Στη διάρκεια της
φοίτησής του, δεν πριμοδοτείται καθόλου από το κράτος και όταν ολοκληρώσει τις
σπουδές του μπορεί να δουλέψει σε οποιαδήποτε ιατρική εργασία με αμοιβή τουλάχιστον
10€/ώρα, εάν έχει αναμονή για έναρξη ειδικότητας, όπως γιατρός σε διακομιδές, φυλακές,
αθλητικούς αγώνες και άλλα ιατρικά πόστα μέχρι την έναρξη ειδικότητας. Στη διάρκεια της
ειδικότητάς του, αμοίβεται περί τα 1600€/μήνα καθότι πληρώνεται και τις εφημερίες του
και το υπουργείο υγείας στο οποίο θα ανήκει, υποχρεούται να τον έχει τοποθετημένο μόνο
στο νοσοκομείο γιατί ο χρόνος ειδικότητας θεωρείται χρόνος εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια ο
πολίτης γιατρός στο τέλος ειδικότητάς του θα έχει πληρωθεί περίπου 21600€ περισσότερο
από το στρατιωτικό γιατρό (3 χρόνια x 12 μήνες x 600€ διαφορά), αλλά δεν θα είναι
δεμένος με καμμία ρήτρα παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα γίνει ειδικός πιο
γρήγορα από το στρατιωτικό γιατρό με βάση τις αναμονές που υπάρχουν τα τελευταία
χρόνια και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό θα γίνει παίρνοντας την ειδικότητα που
επιθυμεί!!!
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Vs γιατρός ο οποίος κάνει ειδικότητα στο εξωτερικό

Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες ειδικευόμενων. Ο ειδικευόμενος ο οποίος κάνει πλήρους
απασχόλησης ειδικότητα στο εξωτερικό, δηλαδή 100% και ο ειδικευόμενος ο οποίος κάνει
μερικής απασχόλησης ειδικότητα στο εξωτερικό (60%), δηλαδή δουλεύει Δευτέρα με
Τετάρτη.

Α) Π.χ. ένας ειδικευόμενος στη Γερμανία λαμβάνει καθαρές απολαβές περί τις 4.000€ με τις
εφημερίες δηλαδή τετραπλάσιες από το στρατιωτικό γιατρό, δηλαδή έχουμε μία αναλογία
4/1 στις απολαβές, τη στιγμή που η αναλογία του κατά κεφαλήν εισοδήματος των δύο
χωρών είναι 2,4/1.

Β) Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να υπάρχει και μία μερίδα πολιτών γιατρών οι οποίοι
πολύ έξυπνα επιλέγουν να κάνουν ειδικότητα μερικής απασχόλησης στο εξωτερικό π.χ.
60% (Δευτέρα με Τετάρτη). Με αυτό τον τρόπο η αμοιβή τους είναι στο 60% δηλαδή
2400€/μήνα, το κόστος διαμονής τους από 1000€ πέφτει στα 350€/μήνα καθώς μένουν 12
ημέρες στο εξωτερικό και χρειάζονται 8 αεροπορικά των 50€ ώστε να πηγαινοέρχονται
στην Ελλάδα και να έχουν τέσσερις μέρες την βδομάδα χωρίς καμία υποχρέωση. Με αυτό
τον τρόπο, οι καθαρές απολαβές του ειδικευόμενου είναι το λιγότερο 1650€/μήνα, με το
μισό μήνα ελεύθερο. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, γίνεται ειδικός πιο γρήγορα
από το στρατιωτικό γιατρό, χωρίς βέβαια καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

Vs στρατιωτικοί γιατροί άλλων χωρών
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Εδώ θα πάρουμε το παραδείγματα της Γαλλίας, μιας χώρας που βρίσκεται συνεχώς σε
εμπόλεμη κατάσταση και λογικά τα πράγματα για τους στρατιωτικούς γιατρούς θα είναι
χειρότερα. Η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Lyon, υποτίθεται ότι είναι το πρότυπο πάνω
στο οποίο στηρίχθηκε η ελληνική στρατιωτική ιατρική…. φυσικά μόνο στα χαρτιά!!!

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία είναι μία χώρα με διπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδημα από την Ελλάδα (2,1/1). Οι
στρατιωτικοί γιατροί στη Γαλλία εκπαιδεύονται στη Στρατιωτική Ακαδημία της Λυών,
λαμβάνουν 1000€/μήνα μισθό ως πρωτοετείς, με το πέρας των σπουδών τους αμείβονται
σαν γιατροί (4000€/μήνα) ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ, υπηρετούν μόλις δύο χρόνια σε
στρατιωτικές μονάδες (ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) και υποχρέωσή τους
είναι να παραμείνουν μέχρι την ηλικία των 38 ετών στο στράτευμα, εκτός και αν λάβουν την
ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής οπότε μπορούν να αποστρατευτούν χωρίς αποζημίωση
στην ηλικία των 36 ετών.

Vs απόφοιτοι ΣΑΝ

Οι απόφοιτοι αξιωματικοί νοσηλευτές έχουν υποχρέωση παραμονής μόνο 2×4 χρόνια
φοίτησης στη σχολή=8 χρόνια στο στράτευμα ως αξιωματικοί και λόγω της 4ετούς
φοίτησής τους στη ΣΑΝ λαμβάνουν 24000€ μισθό παραπάνω, που αντιστοιχεί σε μισθούς 2
ετών, σε σχέση με το στρατιωτικό γιατρό με ίδιο έτος εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, καθότι
γίνονται αξιωματικοί δύο χρόνια νωρίτερα. Ακόμη, όσοι από τους αποφοίτους της ΣΑΝ
αποφασίσουν να δώσουν κατατακτήριες και πετύχουν την είσοδό τους στην ιατρική
εισέρχονται στο τρίτο έτος σπουδών και μετά το πέρας αυτών κάνουν μετάταξη και
μπαίνουν στην επετηρίδα των αποφοίτων της ΣΣΑΣ ως στρατιωτικοί γιατροί. Όμως,
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έχοντας υποχρέωση να παραμείνουν μόνο 8 χρόνια ως αξιωματικοί στο στράτευμα και σε
περίπτωση που δεν λάβουν την ειδικότητα που επιθυμούν, μπορούν να παραιτηθούν με
μηδενική αποζημίωση και να συνεχίσουν την ιατρική τους καριέρα ως πολίτες στην ηλικία
των 30 ετών, τη στιγμή που ο απόφοιτος της ΣΣΑΣ τη στιγμή της επιλογής ειδικότητας
χρωστάει περί τα 136000€ στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε
πολλές περιπτώσεις, ο γιατρός που έχει αποφοιτήσει από τη ΣΑΝ αρχίζει την ίδια χρονική
στιγμή ειδικότητα σε σχέση με το συνάδελφό του από τη ΣΣΑΣ λόγω της μεγάλης
καθυστέρησης του αποφοίτου της ΣΣΑΣ από το πτυχίο έως την έναρξη ειδικότητας.

Vs αξιωματικοί προερχόμενοι από παραγωγικές σχολές αξιωματικών (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει η διαφορά των 24000€ λόγω τετραετούς φοίτησης και
η μόλις οκταετής υποχρέωση. Πέρα από αυτό όμως έχουμε το παράδοξο ότι οι
συγκεκριμένοι αξιωματικοί έχουν περί τις 100, 40 και 50 (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) αντίστοιχα θέσεις
στο εξωτερικό οπου οι μισθοί ανέρχονται στα 3000€/μήνα χωρίς να υπολογίζεται ο μισθός
της Ελλάδας. Τις θέσεις εξωτερικού των στρατιωτικών γιατρών δεν μπορούμε να τις
μετρήσουμε γιατί απλώς είναι ΜΗΔΕΝ και εδώ μιλάμε για θέσεις διοίκησης όπου αυτός που
μετατίθεται δεν χρωστάει όπως συμβαίνει με την προαναφερθείσα μετεκπαίδευση των
στρατιωτικών γιατρών. Σε όλα αυτά δεν υπολογίζουμε τη μισθολογική εξίσωση παρά το
χάος της ευθύνης μεταξύ των στρατιωτικών γιατρών και των λοιπών αξιωματικών. Ακόμη,
στη συγκεκριμένη κατηγορία ενστόλων τα χρόνια εκπαίδευσης δεν προσμετρώνται καθόλου
στα υποχρεωτικά χρόνια. (σχολεία εκάστοτε όπλου ή σώματος του ΣΞ, ΟΥΚ, ΣΕΘΑ,
ΑΔΙΣΠΟ, σχολεία κυβερνητών ΠΝ, σχολεία πιλότων ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους
στην ΠΑ κλπ.)

Vs ένστολοι προερχόμενοι από παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών
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Εδώ η μισθολογική διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και είναι της τάξης των 30000€
καθώς οι σχολές υπαξιωματικών είναι τριετούς φοίτησης. Επίσης, αυτό ελαττώνει την
υποχρέωση υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα για 5 χρόνια ύστερα από την
αποφοίτηση από τη σχολή. Και εδώ δεν υπολογίζουμε ότι υπάρχουν και για τη συγκεκριμένη
κατηγορία ενστόλων θέσεις εξωτερικού, καθώς επίσης και ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο
μισθός της συγκεκριμένης κατηγορίας ένστολων είναι πάντα υψηλότερος του στρατιωτικού
γιατρού στον ίδιο κατεχόμενο βαθμό αξιωματικού, λόγω του χρονοεπιδόματος. Και εδώ τα
χρόνια εκπαιδευσης δεν προσμετρώνται καθόλου στα υποχρεωτικά χρόνια.

Vs αξιωματικοί προερχόμενοι από προκηρύξεις

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν αξιωματικοί των σωμάτων, κάποιοι 9μηνης και

κάποιοι καθόλου φοίτησης σε παραγωγικές σχολές αξιωματικων, οι οποίοι απολαμβάνουν
τα προνόμια των αξιωματικών (μεταθέσεις εξωτερικού κλπ.) με μόνη υποχρέωση να
παραμείνουν έξι χρόνια ως αξιωματικοί στο στράτευμα.

Κλείνοντας δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε δύο πολύ σημαντικά σημεία:

11 / 13

Στρατιωτικοί ιατροί: Η κατάρριψη των μύθων…
Κυριακή, 01 Σεπτέμβριος 2019 08:02

1. Επειδή κυκλοφορεί η φήμη ότι κανείς και ποτέ δεν έχει πληρώσει αποζημίωση, πρέπει να
τονιστεί ότι από το 2004 που ψηφίστηκε ο νόμος 3257 έως σήμερα πολλές ζωές
στρατιωτικών γιατρών κυριολεκτικά καταστράφηκαν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνων
που είχαν λάβει μετεκπαίδευση με έξοδα της υπηρεσίας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η
υποχρέωση προς το δημόσιο ανερχόταν στις 400000€ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
συμβούν κλητεύσεις στρατιωτικών γιατρών, συλλήψεις στα αεροδρόμια και φυλακίσεις με
ότι αυτά τα γεγονότα συνεπάγονται. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν στρατιωτικοί γιατροί στην
έκτη δεκαετία της ζωής τους οι οποίοι χρωστάνε άνω των 200000€ στο δημόσιο μετά από
δεκαετίες προσφοράς και κυριολεκτικά δικαστές και υπουργεία μαζί με τους γνωστούς
δήθεν συναδέλφους…σπάνε πλάκα μαζί τους……. Ακόμη, για όσους υποστηρίζουν ότι
πολλά από αυτά τα χρόνια μπορούν να σβηστούν στο δικαστήριο, πρέπει να τονιστεί ότι
στις υποθέσεις αξιωματικών τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε 10000€-15000€.
Επιπρόσθετα, όταν τελεσιδικήσει η απόφαση από το 5ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει έως και 5 χρόνια, το ποσό που θα επιδικαστεί, αυξάνεται
ανάλογα με το επιτόκιο του κράτους για κάθε χρόνο μετά την επιδίκαση του αρχικού ποσού.

2. Ερχόμενοι στο τώρα, ακόμα και αν παραιτηθούν στρατιωτικοί γιατροί, το κράτος έχει τη
λύση. ΤΣΑΠ!!!!!!!!!!! φέρνει τον πολίτη που δεν χρωστάει μία και έβγαλε και 21600€
παραπάνω στην ειδικότητα, όπως αναλύσαμε, ενώ μπορεί να είναι και 5 χρόνια νεότερος
ηλικιακά γιατί δεν περίμενε για ειδικότητα και ΤΣΑΠ!!!!!!!!!! ο πολίτης έγινε επικουρικός
έχοντας πάρει και την ειδικότητα που γούσταρε. Ο πολίτης θα κάθεται στο στρατιωτικό
νοσοκομείο ισόβια και ο στρατιωτικός γιατρός θα τρέχει γύρω από αυτό, ενώ ταυτόχρονα ο
πολίτης θα την μπαίνει στον στρατιωτικό γιατρό λέγοντάς του ότι τον σπούδασε το
κράτος.”

ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ
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