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   ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

         ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Σεβαστείας αρ. 62-64, Ν. Φιλαδέλφεια

Τηλ. 210-52.399.52, 210-52.349.60

Κιν. 6944-634.733 

Εmail:georgakopoulousof@gmail.com 

                                                                               Νέα  Φιλαδέλφεια  17 Μαίου 2022 

                                                                                            ΠΡΟΣ 

                                                                  Τον Σύλλογο Επιστημονικού -Υγειονομικού 

                                                                     Προσωπικού -Π.Φ.Υ. Βορείου Ελλάδος 

                                                                       (Σ.Ε.Υ.Π.-Π.Φ.Υ. Βορείου Ελλάδος)

                                                                                  Θεσσαλονίκη 

Θέμα: Η  δικαστική  διεκδίκηση  των  αποδοχών  που  περικόπηκαν  από  τους

γιατρούς με  το Ν.4093/2012 (μνημονιακό νόμο) και Ν.4472/2017.

  Αξιότιμη κα Πρόεδρε του Δ.Σ. του Σ.Ε.Υ.Π-Π.Φ.Υ. Βορείου Ελλάδος, 

     Όπως ήδη γνωρίζετε, με απόφαση του Αρείου Πάγου του 2022, κρίθηκαν ως

αντισυνταγματικές  οι περικοπές,  που έγιναν στις αποδοχές των γιατρών του κλάδου

Ιατρών/Οδοντιάτρων  του  ΕΣΥ,  που  έχουν  σύμβαση  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου

(ΙΔΑΧ) με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.).     

     Έχει  δε  προηγηθεί  απόφαση  του  ΣτΕ  το  2018,  που  επίσης  έκρινε

αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ με σύμβαση

εργασίας Δημοσίου Δικαίου. 

   Ως  εκ  τούτου  επειδή  υπάρχει  αμετάκλητη απόφαση και  μάλιστα  της  Πλήρους

Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μπορείτε να διεκδικήσετε την διαφορά των μηνιαίων

αποδοχών σας μέχρι και σήμερα. 

    Σημειωτέον ότι οι μηνιαίες περικοπές στις αποδοχές ανέρχονται σε 800 έως 1.000€

το μήνα,  ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε γιατρού  ακόμη από το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, μετά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και ακολούθως στο Π.Ε.Δ.Υ., και αφορά τον υπολογισμό

του χρονοεπιδόματος.     

    Ο χρόνος παραγραφής είναι δύο (2) χρόνια από σήμερα και πίσω, δηλαδή Μάϊος

2022 έως Μάϊο 2020, συνεπώς για κάθε μήνα που περνάει χάνεται ο αντίστοιχος ο

μήνας πριν από δύο χρόνια. Έτσι θα πρέπει να ασκηθεί η αγωγή όσον το δυνατόν

συντομότερα, και θα καλύπτει και το χρονικό διάστημα μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή,

και έτσι  η διεκδίκηση μπορεί να αφορά χρονικό διάστημα ακόμη και 30 μηνών (24

+6), αν υποτεθεί ότι το πρωτόδικο δικαστήριο θα οριστεί μετά από 6 μήνες από την



κατάθεση της αγωγής,  και έτσι κατά μέτριους υπολογισμούς π.χ. 800€ Χ30μήνες=

24.000€

        Η διεκδίκηση αφορά και τους επικουρικούς γιατρούς, των οποίων όμως η

διαφορά είναι μικρότερη  από 800€ το μήνα.  

   Για  τον  καθένα  που  θα  θελήσει  να  λάβει  μέρος  στην  αγωγή  θα  πρέπει  να

αποστείλει: 

1)Ειδικό Πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ 

2)Εργολαβικό Δίκης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ 

3)Θα  συμπληρώσει  τα  στοιχεία  του  και  θα  υπογράψει  μόνο  το  Έντυπο  της

«Εγγραφης  Ενημέρωσης  για  τη  δυνατότητα  Επίλυσης  της  Διαφοράς  με

Διαμεσολάβηση» η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απαραίτητο να προσκομιστεί

μαζί με την αγωγή. 

4)Εκκαθαριστικό  σημείωμα  μόνο μηνός  Ιανουαρίου  για  τα  έτη:2017,2018,   2019,

2020, 2021 και 2022.  

5)Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. 

6)Συμπλήρωση φόρμας αναγκαίων στοιχείων.

      Σημείωση  :Όσοι  από  τους  ενδιαφερόμενους  γιατρούς  έχουν  λάβει  μέρος

πρόσφατα στην αγωγή, με εμένα ως δικηγόρο,  για το Νοσοκομειακό Επίδομα, που

δικάστηκε στις 12-5-2022 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, δεν χρειάζεται να στείλουν

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών διότι το έχω. 

 

   Έξοδα:  Για  την  σύνταξη,  κατάθεση,  κοινοποίηση  και  συζήτηση  της   αγωγής,

κοινοποίηση απόφασης που θα εκδοθεί, για το Εφετείο -που αν τυχόν απορριφθεί η

αγωγή θα πρέπει να ασκήσουν Έφεση οι ενάγοντες γιατροί, αν όμως  γίνει δεκτή η

αγωγή  θα  ασκήσει  Έφεση  το  αντίδικο-  κατάθεση  έφεσης,  κοινοποίηση  έφεσης,

συζήτηση έφεσης, δηλαδή μέχρι και την δίκη στο Εφετείο ως προκαταβολή εξόδων

κανένα ποσό. 

   Η  δε  αμοιβή  μου,  σύμφωνα  με  το  εργολαβικό  που  θα  υπογράψει  ο  καθένας

ανέρχεται  σε  8%  (οκτώ  τοις  εκατό)  επί  του  ακαθαρίστου  ποσού  (κεφαλαίου  και

τόκων)πλέον 24% του νομίμου Φ.Π.Α.    

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  καλέστε  με  στα  τηλέφωνα:  210-52.399.52  ή  210-

52.349.60 ή στο κινητό 6944-634.733. 

                                                                       Με εκτίμηση 

                                                             Σοφία  Γεωργακοπούλου 

                                                                          Δικηγόρος 

    Επισυνάπτω:1)Εργολαβικό Δίκης

                            2)Ειδικό Πληρεξούσιο
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                           3)Έγγραφη Ενημέρωση για Διαμεσολάβηση

                           4)Έντυπο για αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία

    


