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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έγινε προγραμματισμένη συνάντηση ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
ΓΙΑΤΡΩΝ και μελών του Δ.Σ στο γραφείο του νομικού κ. Ηλία Σαρακενίδη σχετικά με 
το θέμα της λήξης των συμβάσεων των επικουρικών συναδέλφων. Μετά από εκτενή 
ενημέρωση καταλήξαμε ότι όσοι θέλουν να προσφύγουν πρέπει να συγκεντρώσουν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας με 
ημερομηνία ανακοίνωσης 14 Οκτωβρίου. Θα περιμένουμε έως το τέλος Νοεμβρίου 
για τις προκηρύξεις θέσεων που έχουν εξαγγείλει εδώ και 18 μήνες και αν δεν γίνει 
αυτό θα προχωρήσουμε. 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 
Όσοι επιθυμούν να προσφύγουν πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το γραφείο 
του κ. Σαρακενιδη. Στην Αθήνα προσέφυγε μια πρώτη ομάδα από 70 συναδέλφους 
που θα δικάσουν στις 16 Νοεμβρίου. 
 
ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΙ 
Όσοι επιθυμούν να ενταθούν έως το τέλος του 2018 όπως ορίζει ο νόμος  
εκτός από το κλείσιμο του ιατρείου πρέπει να καταθέσουν και βεβαιώσεις 
παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Αυτό αφορά:  
α) Στα πολιτικά δικαστήρια: Για τους ιατρούς της 4ης ΔΥΠΕ έχει εκδοθεί η υπ’ 
αριθμ. 2692/2015 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Για τους ιατρούς της 3ης ΔΥΠΕ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2711/2015 απορριπτική 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
υποβληθεί στην αρμόδια ΔΥΠΕ επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησης από το 
δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης αυτής. (Η παραίτηση γίνεται 
μέσω δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει τη διαδικασία παραίτησης από τα πολιτικά 
δικαστήρια μετά από πληρεξούσιο).  
β) Στα διοικητικά δικαστήρια έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 286/2017 απορριπτική 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αντίθετα απ’ ότι ισχύει στα 
πολιτικά δικαστήρια, στα διοικητικά δεν προβλέπεται η παραίτηση από το δικαίωμα 
άσκησης ενδίκων μέσων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από 
τη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου πιστοποιητικό ότι δεν έχουν ασκήσει ένδικο 
μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 286/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου. Το 
πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αίτησης στο Πρωτόκολλο του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, Φράγκων 2-4 . Για την αίτηση αυτή απαιτούνται 
μεγαρόσημα, ένα των 2 και ένα των 3 ευρώ, τα οποία πωλούνται στις θυρίδες του 
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5 (ισόγειο, αριστερά). (Η 
αίτηση για το Διοικητικό Εφετείο βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
μας με ημερομηνία 9/11/2017). (Την διαδικασία αυτή ο καθένας την κάνει ατομικά). 



 
ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΙ 
Που επιθυμούν να συνεχίσουν τη διεκδίκηση του υπάρχοντος καθεστώτος να 
επικοινωνήσουν εντός του τρέχοντος 15ημέρου με τον νομικό μας. 
 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 
Όσοι δεν έχουν προσφύγει έως τώρα μπορούν να το κάνουν έως 15 Νοεμβρίου 
(τελική ημερομηνία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα μας). 
 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τις επόμενες ημέρες θα αναρτήσουμε προσφορές νομικών για την διεκδίκηση 
Δώρων κλπ. 
 
Σημ. Νομικός σύμβουλος του συλλόγου μας είναι ο κ. Η. Σαρακενίδης. Εχουμε 
δηλώσει  όμως πολλές φορές ότι η επιλογή του νομικού συμβούλου είναι ευθύνη του 
καθενός και είναι στην διακριτική του ευχέρεια να επιλέξει όποιον νομικό επιθυμεί. 
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