
Σχετικά  με  την  υπόθεση  των  ιατρών  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  οι  οποίοι  δεν 

υπέβαλαν τις  προβλεπόμενες  από το νόμο αιτήσεις  εντός των επτά (7) 

εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  έκδοσης  των  διαπιστωτικών 

πράξεων  σας  αναφέρω  ότι  ο  καθένας  από  τους  ιατρούς  που  θα 

συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσει :

- σύντομο  ιστορικό  της  απασχόλησής  του  (ημερομηνία  πρόσληψης, 

τόπο παροχής της εργασίας, υπηρεσιακές μεταβολές κ.λ.π.) περιληπτικά και 

περιεκτικά

- τη  σύμβαση  που  συνήψε  όταν  προσλήφθηκε  (συνήθως  είχαμε 

συμβάσεις  έργου  για  τους  παλαιότερους  βλ.  ν.2150/1993  και  ν. 

3232/2004) και κάθε τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης 

- τη διαπιστωτική πράξη που τον αφορά 

- πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  από  το  Δήμο  όπου  ο 

καθένας έχει οικογενειακή μερίδα 

- αντίγραφο  πτυχίου  από  την  Ιατρική  Σχολή  ή  εάν  είναι  από  την 

αλλοδαπή και την πράξη αναγνώρισης – ισοτιμίας του πτυχίου

- άδεια άσκησης επαγγέλματος 

- βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο περί της έναρξης εγγραφής και 

της ιδιότητας του μέλους του

- πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ για την έναρξη δραστηριότητας 

- πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εάν αυτό είναι εφικτό)

- τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης για τα τελευταία πέντε – έξι έτη. 

- εκκαθαριστικά  σημειώματα  αποδοχών  ειδικά  για  τους  τελευταίους 

μήνες (αλλά και όσα έχει ο καθένας είναι επίσης χρήσιμα – όχι παλαιότερα 

των 5 ετών από σήμερα).

Για το ζήτημα του κόστους που θα κληθεί να καταβάλλει ο καθένας για 

την άσκηση των ομαδικών αγωγών στα πολιτικά Δικαστήρια, ανάλογα με 



τον αριθμό των συμμετεχόντων και με δεδομένο ότι θα ασκηθούν αγωγές 

ανά 25 άτομα, σας αναφέρω τα εξής : 

- Για  25  και  μέχρι  50  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  300  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Για  50  και  μέχρι  100  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  250  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Για  100  και  μέχρι  150  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  200  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Για  150  και  μέχρι  200  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  150  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

Τα  ανωτέρω  ποσά  αφορούν  τον  πρώτο  βαθμό  δικαιοδοσίας 

(Πρωτοδικείο)  

Σε  περίπτωση  που  θα  ασκηθούν  εφέσεις  (περίπτωση  που  πρέπει  να 

θεωρείται βέβαιη εφόσον οι αντίδικοί μας χάσουν στον πρώτο βαθμό), τα 

ανωτέρω  ποσά,  για  τον  δεύτερο  βαθμό  δικαιοδοσίας,  πάντοτε  με  την 

κλιμάκωση που αναφέρεται παραπάνω για τα άτομα που θα συμμετέχουν, 

θα καταβληθούν μειωμένα κατά 50%

Εξυπακούεται ότι : 

Α)  ο  κάθε  ενάγων  ανάλογα  με  το  αιτούμενο  ποσό θα καταβάλλει  το 

δικαστικό ένσημο (το οποίο καταβάλλεται κατά την εκδίκαση της αγωγής) 

που  σήμερα  ανέρχεται  σε  1,15% επί  του  αιτουμένου  από  τον  καθένα 

ποσού (ευελπιστώ ότι δεν θα αυξηθεί διότι πολύ πρόσφατα αυξήθηκε από 

0,6% σε 1,15%).

Β)  εφόσον  οι  αγωγές  γίνουν  δεκτές  και  επιδικασθούν  ποσά,  δεν  θα 

υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση (π.χ. ποσοστό επί των επιδικασθησομένων 

ή εισπραχθησομένων ποσών) 

Θεσσαλονίκη 05-04-2014

Με εκτίμηση 
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