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                                   Του καθ.νομικής κ. ΓΩΓΟΥ
     
  ΑΦΟΡΑ: TOYΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

Μετά από τη  διαδικασία  των ασφαλιστικών  μέτρων,  τα  οποία  επέτυχαν  το  αίσιο 
αποτέλεσμα της απασχόλησης στο ΠΕΔΥ με ταυτόχρονη διατήρηση του ιδιωτικού 
ιατρείου  για  τους  ιατρούς  με  καθεστώς  ΙΔΑΧ,  προϋπόθεση  της  διατήρησης  του 
αποτελέσματος αυτού είναι η άσκηση αγωγής (κύριου ένδικου βοηθήματος) μέσα σε 
προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. 
Χωρίς την αγωγή παύει η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική 
προθεσμία έληγε στις 20.8., οπότε και κατατέθηκαν οι σχετικές αγωγές. 
Επειδή πολλοί ιατροί απολύθηκαν, ήταν ανάγκη για αυτούς να κατατεθούν ξεχωριστά 
δικόγραφα αγωγών (για αυτούς διαφέρει το ιστορικό και κυρίως το αίτημα). Έτσι 
κατατέθηκαν 5 συνολικά αγωγές: 2 για όσους απολύθηκαν (μία για κάθε ΔΥΠΕ, 3η 

και 4η), 2 για όσους δεν απολύθηκαν (μια για κάθε ΔΥΠΕ), ενώ επίσης χρειάστηκε 
ιδιαίτερη αγωγή για μια ειδική περίπτωση ιατρών της 4ης ΔΥΠΕ.
Το κόστος  των αγωγών και  της μετέπειτα  κύριας  δίκης  είναι  203,25 € συν ΦΠΑ 
(σύνολο 250 €), οφείλεται δε στον σχετικά μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, στον 
αριθμό των δικογράφων,  καθώς και  στο γεγονός ότι  οι  δίκες θα διεξαχθούν στην 
Αθήνα.
Στο  κόστος  αυτό  δεν  περιλαμβάνεται  στο  ποσό  που  καταβλήθηκε  ενόψει  της 
διεκδίκησης  δικαστικής  προστασίας  στην  πρώτη  φάση,  όπως  φαίνεται  στην  από 
15.1.2014 έγγραφη προσφορά του κ. Γώγου, περιλαμβάνει δε όλα τα έξοδα της δίκης 
(κατάθεση  αγωγής,  δικογράφου  προτάσεων,  συζήτηση,  ενδεχόμενη  αναβολή) 
ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών.  Δεν  περιλαμβάνεται  έφεση  και 
δίκη σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Παρακαλούνται  οι συμμετέχοντες ιατροί να προσέλθουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
(ώρες 9-15.00) στο δικηγορικό γραφείο του κ. Γώγου και να προσκομίσουν το ως 
άνω ποσό. Εάν δεν προσέλθουν μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα εκπροσωπηθούν 
στη δίκη από τον κ. Γώγο. Επίσης, θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι την ημερομηνία 
αυτή  και  όσοι  (π.χ.  λόγω  συνταξιοδότησης)  δεν  ενδιαφέρονται  πλέον  για  την 
υπόθεση, προκειμένου να υπογράψουν έγγραφη εντολή παραίτησης. 
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