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

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε 
Σε συνέχεια του από 15-10-2015 εγγράφου μου, σας γνωρίζω ότι συνεχίζονται 

οι δικαστικές μας διεκδικήσεις για το νοσοκομειακό επίδομα. Όπως σας ανέφερα στις 
εφέσεις που έχουν ασκηθεί, έχει προσδιορισθεί η δικάσιμος τους για τις 2-11-2018.

Η 2η ΔΥΠε, σε πρωτόδικη απόφαση που έχει εκδοθεί και περιλαμβάνει και 
γιατρούς  που  υπηρετούν  στην  2η ΔΥΠε,  έχει  αποφασίσει  την  καταβολή  των 
πρωτοδίκως επιδικασθέντων ποσών στους ενάγοντες  γιατρούς της 2ης ΔΥΠε.  Έχω 
κάνει αίτηση στην 2η ΔΥΠε να μου χορηγήσει την γνωμάτευση για την αποδοχή της 
πρωτόδικης απόφασης και την καταβολή των χρημάτων στους ανωτέρω γιατρούς, 
προκειμένου να την χρησιμοποιήσω στις αντίστοιχες ΔΥΠε (3η και 4η) και να ζητήσω 
την καταβολή των επιδικασθέντων ποσών και στους γιατρούς  που περιλαμβάνονται 
στην  ανωτέρω πρωτόδικη απόφαση και ανήκουν στον  σύλλογο σας.

Σας  γνωρίζω  ότι  οι  αποφάσεις  για  το  νοσοκομειακό  επίδομα,  που  έχουν 
πληρωθεί  ή θα πληρωθούν,  αφορούν αγωγές που κατατέθηκαν το 2004, 2005 και 
2006. Οι αγωγές που αφορούν τους γιατρούς της Θεσσαλονίκης κατατέθηκαν από το 
γραφείο  μου  το  2011,  2012  και  οι  τελευταίες  το  2014.  Πιστεύω  ότι  με  τις 
απαιτούμενες ενέργειες μου, θα συντομεύσουμε την καταβολή των χρημάτων στους 
δικαιούχους  και  δεν  θα  απαιτηθεί  χρονικό  διάστημα  10  και  πλέον  ετών  για  την 
διεκπεραίωση τους, όπως συνέβη με τις αγωγές που κατατεθήκαν το 2004, 2005 και 
2006.    

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


