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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση του νοσοκομειακού επιδόματος 
από τους γιατρούς  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και  νυν ΠΕΔΥ

Σας γνωρίζω ότι για τις αρχικές αγωγές που αφορούν τους Ιατρούς με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου που έχουν εκδικασθεί στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών, έχουν  εκδοθεί  για όλες, πλην μιας,  θετικές αποφάσεις. Από 
τις θετικές αποφάσεις και όσες έχουν καθαρογραφεί,  τις έχουμε κοινοποιήσει στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ΕΟΠΥΥ και στις αντίστοιχες ΥΠΕ και έχουν ασκηθεί εφέσεις. Σας 
γνωρίζω ότι για τις ανωτέρω εφέσεις έχει προσδιορισθεί δικάσιμος για τις 2-11-2018. 
Σας  γνωρίζω ότι τις θετικές αποφάσεις τις κοινοποιούμε και στις αντίστοιχες ΔΥΠΕ 
(3η και 4η) γιατί σύμφωνα με τον νόμο για όσους εκ των ιατρών που υπηρετούν στο 
ΠΕΔΥ και περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες αποφάσεις, αρμόδιες για την 
συνέχιση της δίκης είναι οι αντίστοιχες ΔΥΠΕ. Για την  μοναδική απόφαση που είναι 
απορριπτική και καθαρογράφτηκε στις 13-10-2015  θα ασκήσουμε εμείς έφεση αφού 
πρώτα μας γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ ποιοί από τους ενάγοντες έχουν απολυθεί
και ποιοι έχουν μεταφερθεί και σε ποια ΔΥΠΕ. Σας γνωρίζω ότι για τους ιατρούς που
περιλαμβάνονται στην απορριπτική απόφαση, μεταξύ των οποίων είσθε και εσείς κ. 
Πρόεδρε,  ουδείς κίνδυνος υπάρχει για την έκβαση της δίκης, για τον λόγο ότι έχουν 
εκδοθεί αποφάσεις θετικές από τα Διοικητικά Εφετεία, από το Εφετείο Αθηνών και 
τον Άρειο Πάγο που έχουν κρίνει θετικά το θέμα επί απορριπτικών πρωτόδικων 
αποφάσεων. Σας γνωρίζω στο σημείο αυτό ότι διαφορετικοί Δικαστές κρίνουν 
διαφορετικά επί αγωγικών διεκδικήσεων.   

Για τους μονίμους ιατρούς οι ασκηθείσες αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών δεν έχουν μέχρι σήμερα προσδιορισθεί οι δικάσιμοι τους (Τα Διοικητικά 
Δικαστήρια  που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των αγωγών των μονίμων ιατρών, 
προσδιορίζουν  τα ίδια  την δικάσιμο της κάθε υποθέσεως και μας την κοινοποιούν. 
Λόγω δε του φόρτου εργασίας αργούν να προσδιορίσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις).

Για τους  συμβασιούχους ιατρούς, που μου εστάλησαν τα χαρτιά τους το 
2014,  έχουν εκδοθεί, για ένα μέρος από τους ιατρούς που οι αγωγές εκδικάσθηκαν 
θετικές αποφάσεις. Για τους ανωτέρω γιατρούς που είχε αναβληθεί η δικάσιμος για 
τον Σεπτέμβριο του 2015 και  ματαιώθηκε η συζήτηση της υποθέσεως λόγω των 
εκλογών της 20-10-2015, έχω με νέα κλήση προσδιορίσει  την εκδίκαση των αγωγών 
για  27-11-2015 και 7-12-2015.
Όπως σας γνώρισα, κατά την επίσκεψή σας στο γραφείο μου στις 9-10-2015, έχουν 
εκδοθεί θετικές αποφάσεις από τον Άρειο Πάγο, που αφορούν το επίδικο 
νοσοκομειακό επίδομα. Αυτό μας βοηθά για να επισπεύσουμε την διαδικασία 
πληρωμής των πρωτόδικών αποφάσεων, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των 
εναγομένων ΕΟΠΥΥ και των αντίστοιχων ΥΠΕ (3ης και 4ης ΥΠΕ). Όπως σας 
γνώρισα θα προβώ εντός του μηνός Νοεμβρίου στις απαιτούμενες ενέργειες για την 



επίσπευση πληρωμής των πρωτόδικων αποφάσεων. Σας διευκρινίζω στο σημείο αυτό 
ότι όπως έχουμε εμείς το δικαίωμα να καταθέτουμε αγωγές. Έχουν το δικαίωμα και 
οι εναγόμενοι να ασκούν ένδικα μέσα, ακόμη και για να καθυστερούν την εκτέλεση 
της απόφασης. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι το Δεδικασμένο αφορά τους διαδίκους που 
περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη απόφαση και όχι όλους τους υπαλλήλους. 
Ασφαλώς η ετυμηγορία του ανωτάτου Δικαστηρίου, μας βοηθά κατά την εκδίκαση 
των υποθέσεων μας και για τις ενέργειες που παραπάνω σας περιέγραψα.    

Για κάθε απορία σας είμαι στη διάθεση σας. Σας γνωρίζω ότι κάθε γιατρός 
που μου τηλεφωνεί ενημερώνεται άμεσα, συγκεκριμένα και με απόλυτη σαφήνεια, 
για την  πορεία της  υποθέσεως  του.

Με εκτίμηση
 


