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ΠΡΟΣ  κ.  Παρασκευόπουλο Σάββα  Πρόεδρο ΣΕΥΠΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση του νοσοκομειακού επιδόματος 

από τους γιατρούς  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και  νυν ΠΕΔΥ 

 

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε  

 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 που έχει προσδιορισθεί η εκδίκαση τους από το έτος 

2018 μέχρι και 2021.  Στις ευνοϊκές για τους γιατρούς αποφάσεις ασκούντα 

ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ στο Αρειο Πάγο. 

 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 στην 

συνέχεια Αναίρεση. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι τα μνημόνια και η έλλειψη 

κονδυλίων.  

 Σας γνωρίζω ότι για τους μονίμου γιατρούς που έχουμε κάνει αγωγές από το 

2011 τώρα έχουν βγει αποφάσεις τόσο σε πρώτο βαθμό όσο και εφετειακές του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τις οποίες απορρίπτεται το 

νοσοκομειακό επίδομα.  Άρα για τους μονίμους γιατρούς θεωρείται λήξαν το αίτημά 

μας για την δικαστική διεκδίκηση του. Για τους ΙΔΑΧ τα δικαστήρια εκδίδουν 

δικαστικές αποφάσεις ευνοϊκές για τους γιατρούς αλλά και σε αυτές ασκούν 

αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ασκηθεί αναίρεση για 

κάτωθι ονόματα του συλλόγου σας, για τα οποία παρακαλώ να μου αποσταλούν οι 

εξουσιοδοτήσεις για να προσδιορισθεί η εκδίκαση τους στον Άρειο πάγο  

 

1) Μαρίας Θεοδωρίδου του Δημητρίου 

2) Λεωνίδα Μπράχο του Κων/νου  

3) Ηλία Μπούρμα του Κων/νου 

4) Κων/νος Ζαρούκα του Εμμανουήλ 

5) Χρήστου Χριστοφορίδη του Κυριάκου 

6) Ιωάννη Σιδηρόπουλου του Αναστασίου 

7) Γεωργίου Κλώνου του Ελευθερίου  

8) Θεοφάνη Παπαδόπουλου του Ιωάννη  

9) Σίμου Λυκογιάννη του Γεωργίου  

10) Μιχαήλ Δημητρακόπουλου του Δημητρίου  

11) Γεωργίου Αλατάκη του Χρήστου  

12) Μαρίας Μπαλογιάννη του Ανδρέα  

13) Αφροδίτης Φτίκα - Μπάκα του Πέτρου  



14) Κων/νας Παπαδοπούλου του Χρύσανθου  

15) Αθανάσιου Θεοχαρίδη του Κων/νου 

 

παρακαλώ μέχρι τέλος Μαϊου να μου έχουν σταλεί οι εξουσιοδοτήσεις 

αντίγραφο των οποίων επισυνάπτω στο τέλος της παρούσης ενημέρωσης. 

 
  

 Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι όπως έχουμε εμείς το δικαίωμα να 

καταθέτουμε αγωγές, έχουν το δικαίωμα και οι εναγόμενοι (ΕΟΠΥΥ, 

ΔΥΠε) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ  τα ΚΕΠ ή ΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 

ΟΗ υπογεγραμμέν    

 

ΟΝΟΜΑ___________________________________________________ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ________________________________________________ 

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ _____________________________________________  

 

 

κάτοικος ____________________, οδός _____________________ αριθ._______  

 

 

Ταχ.  Κώδικας  __________Τηλ ._______________κιν ______________________ 

  

Αριθμός Ταυτότητας _______________________  

 

Α.Φ.Μ.______________________________ΔΟΥ __________________________ 

 

Εξουσιοδοτώ τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου, Γεώργιο  Αγγ. Χαϊκάλη, (Αριθμός 

Μητρώου Δ.Σ.Α 10190) κάτοικο Αθηνών, οδός  Γαμβέττα  αριθμ.  6,  ταχ.  

κώδικα 10678   τηλ.  210-3818250 κιν 6973982457, email: haikalisg@gmail.com  

να  προβεί  σε  όλες  τις  κατά  τον  νόμο διαδικαστικές    πράξεις   ενώπιον   του 

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ να παρίσταται  και να με εκπροσωπεί, να καταθέτει προτάσεις, 

ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί,  προκειμένου  να συζητηθεί η από 12-11-

2018 (με αριθ. καταθέσεως 29/2018 ΓΑΚ 97754/2018), αίτηση αναίρεσης του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (ΕΟΠΥΥ), που 

στρέφεται κατ’ εμού  και κατά της υπ’ αριθμ. 354/2015 αποφάσεως  του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)  και αφορά το 

νοσοκομειακό επίδομα, που δεν μου κατεβάλλετο.  

  

Θεσσαλονίκη                       2019  

Ο Η Εξουσιοδοτ 

 

 

 

 

 

 

 


