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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση του νοσοκομειακού επιδόματος 
από τους γιατρούς  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και  νυν  3η και 4η ΥΠε

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας σας γνωρίζω ότι επί των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τους γιατρούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου έχουν ασκηθεί εφέσεις και αναιρέσεις, Ο ΕΟΠΥΥ, παρά την έκδοση
σωρείας  αποφάσεων  του  Ανωτάτου  Δικαστηρίου  συνεχίζει  να  ασκεί
αναιρέσεις και  ακόμη  και επί των θετικών αποφάσεων αργεί την πληρωμή
τους,  με  αποτέλεσμα  να  μας  αναγκάζει  να  προσφεύγουμε  σε  αναγκαστική
εκτέλεση των αμετακλήτων αποφάσεων και να καθυστερεί  η  πληρωμή των
γιατρών. Φυσικά όπως γνωρίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των γιατρών έχει
πληρωθεί.

Σε  αίτησή μου που είχα  κάνει  στον  ΕΟΠΥΥ για  την  καταβολή  του
νοσοκομειακού  επιδόματος,  σε  γιατρούς  ιδιωτικού  δικαίου  που  δεν  είχαν
μεταφερθεί σε ΔΥΠε,  δυστυχώς δεν έγινε δεκτή η αίτηση μας και ασκήθηκε
έφεση.  και  Αναίρεση  Οι  λόγοι  που  επικαλούνται  είναι  τα  μνημόνια  και  η
έλλειψη κονδυλίων. 

Όσον αφορά τα αναδρομικά των γιατρών του ΕΣΥ, μετά την απόφαση
της Ολομελείας του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση που δεν καταβληθούν
οικιοθελώς  (πράγμα  απίθανο)  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  τότε  πρέπει  να
ασκηθούν  αγωγές  για  την  κατοχύρωση  των  απαιτήσεων  τους  και  για  την
διακοπή της παραγραφής τους. Το Δικηγορικό μου γραφείο αναλαμβάνει την
άσκηση αυτών των αγωγών με  ποσοστό αμοιβής μου 7% και 50 ευρώ για
κάλυψη μέρους των εξόδων  κατάθεσης,  κοινοποίησης και συζήτησης  της
αγωγής. 

Σας  επαναλαμβάνω και  πάλι  ότι  όπως  έχουμε  εμείς  το  δικαίωμα να
καταθέτουμε αγωγές, έχουν το δικαίωμα και οι εναγόμενοι (ΕΟΠΥΥ, ΥΠε) να
ασκούν  ένδικα  μέσα,  ακόμη  και  για  να  καθυστερούν  την  εκτέλεση  των
αποφάσεων.

Σας γνωρίζω ότι κάθε γιατρός που μου τηλεφωνεί ενημερώνεται άμεσα,
συγκεκριμένα και με απόλυτη σαφήνεια, για την  πορεία της  υποθέσεως  του.

Με εκτίμηση




