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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 Του νομικού κ. Η. Σαρακενίδη – ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Σχετικά με την υπόθεση των  μονίμων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  που δεν 

υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στο Π.Ε.Δ.Υ. και για την αγωγή που 

θέλουν να ασκήσουν για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης, σας 

αναφέρω τα εξής : 

Κατ’ αρχήν πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ευθεία 

διάταξη  για  αποζημίωση απόλυσης  των  μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 

διότι ήταν θεσμοθετημένη η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και δεν 

υπήρχε  κίνδυνος  απώλειας  της  θέσης,  παρά  μόνο  σε  εξαιρετικές  και 

περιοριστικά αναφερόμενες στο Νόμο περιπτώσεις. 

Έτσι  θα  εφαρμοσθούν  αναλογικά  διατάξεις  που  αφορούν  την  πλήρη 

αποζημίωση απόλυσης και επικουρικά η διάταξη του ν. 4254/2014 με την 

οποία  προβλέφθηκε  η  αποζημίωση  απόλυσης  και  σε  μονίμους 

υπαλλήλους  Ν.Π.Δ.Δ. το ανώτατο όριο της οποίας είναι 15.000 ευρώ. 

Δεν υπάρχει καμία τόσο σύντομη προθεσμία (6μηνη κ.λ.π.), ο κίνδυνος 

απώλειας της οποίας να μας κάνει να επειγόμαστε ιδιαίτερα. 

Έχουμε δύο επιλογές : 

1)  Η  μία  είναι  να  ασκήσουμε  αγωγή  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  και 

φυσικά αφού δικασθεί η υπόθεση και εκδοθεί απόφαση, ο κάθε διάδικος 

έχει  το  δικαίωμα  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  και  μετά  στο 

Συμβούλιο  της  Επικρατείας.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  υπόθεση  δεν  θα 

τελειώσει πριν από την πάροδο 6-7 ετών. 

2) Η δεύτερη είναι να ζητήσουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να 

δεχθεί  τη  διεξαγωγή  «πρότυπης»  (πιλοτικής)  δίκης,  διαδικασία  που 

ακολουθείται  όταν μια υπόθεση που εκκρεμεί  στα διοικητικά δικαστήρια 

θέτει  ένα ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος  με  συνέπειες  για ευρύτερο 



κύκλο προσώπων, οπότε είναι δυνατό να δεχθεί το ΣτΕ να παρακαμφθεί η 

συνηθισμένη  διαδρομή  (Διοικητικό  Πρωτοδικείο  –  Διοικητικό  Εφετείο  - 

Συμβούλιο της Επικρατείας)  και  να δικάζεται  η υπόθεση απευθείας στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε αυτό να χαράζει  το δρόμο και να μην 

υπάρχουν καθυστερήσεις.  Στην περίπτωση αυτή υπάρχει  η υποχρέωση 

καταβολής ενός παραβόλου μικρής αξίας, το οποίο προκαταβάλλεται και η 

υπόθεση  θα  τελειώσει  στο  1/3  (ίσως  και  λιγότερο)  του  χρόνου  που 

απαιτείται με την κανονική διαδικασία. εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας 

δεν  δεχθεί  να  γίνει  η  πρότυπη δίκη,  το  ποσό χάνεται  (περίπου 300 €, 

πλέον εξόδων για την κατάθεση της αίτησης στο ΣτΕ).Εάν δεν γίνει δεκτή η 

αίτηση για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης, τότε η υπόθεση ακολουθεί τη 

γνωστή  διαδρομή  (Διοικητικό  Πρωτοδικείο  –  Διοικητικό  Εφετείο  - 

Συμβούλιο της Επικρατείας).

Συνεπώς οι ιατροί που θα συμμετέχουν πρέπει να αποφασίσουν  ποια 

από τις δύο διαδικασίες θέλουν να ακολουθηθεί. 

Εξυπακούεται  ότι  ο  καθένας  από  τους  ιατρούς  που  θα  συμμετέχουν, 

πρέπει να προσκομίσει :

σύντομο ιστορικό της απασχόλησής του στο ΙΚΑ και μετά στον ΕΟΠΥΥ 

(ημερομηνία  πρόσληψης,  τόπο  παροχής  της  εργασίας,  υπηρεσιακές 

μεταβολές κ.λ.π.) περιληπτικά και περιεκτικά (όχι βιογραφικό – ενδιαφέρει 

μόνο το ιστορικό στο ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ).

βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος 

πρόσφατο (σημερινό) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από τον 

ΕΟΠΥΥ (το πιστοποιητικό χορηγείται με αίτηση στον ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα 

και πρέπει για να το έχετε σύντομα να ζητηθεί η αποστολή του με χρέωσή 

σας, με courier – τηλ. ΕΟΠΥΥ Αθηνών για το πιστοποιητικό : 2105215000 

& 2106871704) 

εκκαθαριστικά  σημειώματα  πληρωμής  μηνιαίων  αποδοχών  ειδικά  για 

τους τελευταίους 5-6 μήνες πριν από τη διαθεσιμότητα (είναι  απολύτως 

αναγκαία για τους υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν). 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου ο καθένας 

έχει οικογενειακή μερίδα 

το ΦΕΚ διορισμού του καθενός



αντίγραφο πτυχίου από την Ιατρική Σχολή (εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνώρισης – ισοτιμίας του πτυχίου)

άδεια άσκησης επαγγέλματος 

βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο περί της έναρξης εγγραφής και 

της ιδιότητας του μέλους του

τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης για τα τελευταία πέντε – έξι έτη. 

Σχετικά με το κόστος πρέπει  πρώτα να καταλήξουμε πόσα άτομα θα 

συμμετέχουν,  δεδομένου  ότι  στην  τελευταία  συνάντησή  μας  είχαν 

προσέλθει μόνο 4 ή 5 ενδιαφερόμενοι και όπως είναι ευνόητο, ο αριθμός 

των συμμετεχόντων καθορίζει και το κόστος ανά άτομο. 

ΗΛΙΑΣ Ν. ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 3711)
ΦΡΑΓΚΩΝ 14-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 547-820 & 553-362
ΚΙΝ. 6932 776044 
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