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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!    ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΝ  :  ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ   
ΠΕΔΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΩΓΗ  ή  
ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ     

Μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου σχετικά με την υπόθεση των ιατρών που 

επέλεξαν  να  κλείσουν  τα  ιατρεία  τους,  υπέβαλαν  αίτηση  για  να  ενταχθούν  (και 

εντάχθηκαν) στο Π.Ε.Δ.Υ., διακόπτοντας την άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματός 

τους (δηλ. κλείνοντας τα ιατρεία τους), σας αναφέρω τα παρακάτω : 

Οι ιατροί που υπάγονται στην περίπτωση αυτή, έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 

αγωγή με αίτημα να υποχρεωθούν οι Δ.Υ.Πε. να τους επιτρέψουν να ανοίξουν και 

πάλι τα ιδιωτικά τους ιατρεία και φυσικά να συνεχίσουν να απασχολούνται στις θέσεις 

τους. 

Επίσης  εφόσον κριθεί παράνομη η διακοπή της λειτουργίας των ιατρείων, μπορεί 

να ζητηθεί με το ίδιο δικόγραφο και αποζημίωση (διαφυγόντα κέρδη) για τα έσοδα 

που στερήθηκαν από τη μη λειτουργία του ιατρείου και για το χρονικό διάστημα από 

την ημερομηνία που έκλεισαν τα ιατρεία, μέχρι την ημερομηνία που θα εκδικασθεί η 

αγωγή.

Το  αντικείμενο  της  αποζημίωσης  αυτής  θα  είναι  ο  μέσος  όρος  των  ετησίων 

καθαρών κερδών που είχε κάθε ιατρός από τη λειτουργία του ιατρείου του για το 

ανωτέρω διάστημα. 



Η αγωγή αυτή δεν έχει  βέβαια προθεσμία,  αλλά θα πρέπει  να  ασκηθεί  σχετικά 

σύντομα και όχι μετά το τέλος του έτους (2014). 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι  όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να το δηλώσουν και να 

προσκομίσουν  τα  κατωτέρω  δικαιολογητικά,  το  αργότερο  μέχρι  τις  31 

Οκτωβρίου 2014.

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  πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  από  τον  ΕΟΠΥΥ  (το 

πιστοποιητικό χορηγείται με αίτηση στον ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα και πρέπει για να το 

έχουν  σύντομα,  να  ζητηθεί  η  αποστολή  του  με  χρέωσή  τους,  με  courier –  τηλ. 

ΕΟΠΥΥ Αθηνών για το πιστοποιητικό : 2105215000 & 2106871704).

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου ο καθένας έχει 

οικογενειακή μερίδα 

- τη σύμβαση που συνήψε όταν προσλήφθηκε (συνήθως είχαμε συμβάσεις 

έργου  για  τους  παλαιότερους  βλ.  ν.2150/1993  και  ν.  3232/2004)  και  κάθε  τυχόν 

τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης 

- 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

- τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε (5) ετών, δηλαδή από την 

01-01-2008  μέχρι  και  την  31-12-2012,  εφόσον  θέλουν  να  διεκδικήσουν  και 

διαφυγόντα κέρδη. 

- τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας των τελευταίων πέντε (5) ετών 

(δηλαδή  από  την  01-01-2008  μέχρι  και  την  31-12-2012,  εφόσον  θέλουν  να 

διεκδικήσουν και διαφυγόντα κέρδη. 

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
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- Από  25  και  μέχρι  50  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  300  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Από  50  και  μέχρι  100  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  250  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Από  100  και  μέχρι  150  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  200  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

- Από  150  και  μέχρι  200  συμμετέχοντες  το  ποσό  των  150  € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)  

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας 

Σε  περίπτωση  που  ασκηθούν  εφέσεις  (περίπτωση  που  πρέπει  να 

θεωρείται βέβαιη εφόσον οι αντίδικοί μας χάσουν στον πρώτο βαθμό), τα 

ανωτέρω  ποσά,  για  τον  δεύτερο  βαθμό  δικαιοδοσίας,  πάντοτε  με  την 

κλιμάκωση που αναφέρεται παραπάνω για τα άτομα που θα συμμετέχουν, 

θα καταβληθούν μειωμένα κατά 50%.

Για τον Άρειο Πάγο ανάλογα εάν ασκηθεί  αίτηση αναίρεσης από τους 

αντιδίκους ή από μας, θα πρέπει να συζητήσουμε εκ νέου και ανάλογα με 

τις τότε συνθήκες. 

Εξυπακούεται ότι : 

Α) ο κάθε ενάγων ανάλογα με το ποσό που θα διεκδικεί με την αγωγή, θα 

καταβάλλει το ανάλογο δικαστικό ένσημο (το οποίο καταβάλλεται άπαξ την 

ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής), που σήμερα ανέρχεται σε 1,15% επί 

του αιτουμένου από τον καθένα ποσού (ευελπιστώ ότι δεν θα αυξηθεί διότι 

πολύ πρόσφατα αυξήθηκε από 0,6% σε 1,15%).

Β)  εφόσον  οι  αγωγές  γίνουν  δεκτές  και  επιδικασθούν  ποσά,  δεν  θα 

υπάρχει  καμία  άλλη  υποχρέωση  (π.χ.  ποσοστό  επί  των 

επιδικασθησομένων ή εισπραχθησομένων ποσών). 

Εάν ενδιαφέρονται λιγότερα από 25 άτομα πρέπει να δούμε πόσοι τελικά 

θα συμμετέχουν για να υπολογισθεί η αμοιβή. 

Θεσσαλονίκη 20-08-2014

Με εκτίμηση 

ΗΛΙΑΣ Ν. ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 3711)
ΦΡΑΓΚΩΝ 14-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 547-820 & 553-362
ΚΙΝ. 6932 776044 
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