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ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2012 & 2013

Του ……………………………………………………………….., ιατρού, κατοίκου 

Θεσσαλονίκης  (οδός  ……………………………………………………),  Α.Δ.Τ. 

………………………………/  ημερομηνία  έκδοσης  ………………………  του 

Α.Τ.  ……………………………………………………/  Α.Φ.Μ.  ………………  / 

Δ.Ο.Υ. ……………………………………………

Όπως καλά γνωρίζετε  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από την  01η Ιανουαρίου 

2012  μέχρι  και  την  31-12-2013,  απασχολήθηκα  στην  Υπηρεσία  σας,  ως 

ιατρός, με την ειδικότητα του ………………………………………. στη Μονάδα 

Υγείας  ………………………………..  παρέχοντας  την  εργασία  μου  ευδόκιμα 

και αποδοτικά.

Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα ως υπάλληλος του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  με 

εντολές  των  προϊσταμένων  μου  και  των  εκπροσώπων  σας,  παρείχα 

υπερωριακή  απασχόληση  τουλάχιστον  είκοσι  (20)  ωρών  μηνιαίως, 

προκειμένου  ο  Οργανισμός  να  ανταποκριθεί  στο  αυξημένο  έργο  που 

προέκυψε κατά τα ανωτέρω δύο έτη λειτουργίας του Οργανισμού.

Η  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  πραγματικών  ωρών  υπερωριακής 

απασχόλησης  (οι  οποίες  είναι  λιγότερες  από τις  πραγματικώς 

παρασχεθείσες), έγινε με απόφαση του Πρόεδρου του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  και  υπήρξε  καθημερινή 

παρακολούθηση και  έλεγχος της εκ μέρους μου πραγματικής παροχής της 

υπερωριακής  απασχόλησης  από  τους  αρμόδιους  Προϊστάμενους 

Διευθύνσεων, οι οποίοι βεβαίωσαν την πραγματοποίηση τους. 

Όμως παρότι εδώ και τρία περίπου έτη ανέμενα καλόπιστα την πλήρωμή των 

ανωτέρω ωρών υπερωριακής απασχόλησης (20 ώρες μηνιαίως Χ 24 μήνες 

για το διάστημα από την 01-01-2012 μέχρι  και  την 31-12-2013),  μέχρι  και 

σήμερα  αρνείσθε  παράνομα  και  υπαίτια,  παραβιάζοντας  τις  ισχύσουσες 



διατάξεις  να  μου  καταβάλλετε  τις  ανωτέρω  δικαιούμενες  αμοιβές  για  την 

υπερωριακή μου απασχόληση των 20 ωρών μηνιαίως, παρότι παρείχα αυτήν 

ανελλιπώς και κάθε μήνα μέχρι σήμερα. 

Επειδή έχετε την υποχρέωση να μου καταβάλλετε τις δικαιούμενες μηνιαίες 

αμοιβές  μου  για  τις  ώρες  υπερωριακής  μου  απασχόλησης,  τις  οποίες 

πραγματοποίησα  κατ’  εντολή  σας  προκειμένου  ο  Οργανισμός  να 

ανταποκριθεί  στο αυξημένο έργο που προέκυψε κατά τα ανωτέρω δύο έτη 

λειτουργίας του. 

Επειδή  πραγματικά  παρείχα  την  υπερωριακή  μου  εργασία  ανελλιπώς  και 

κάθε  μήνα,  επί  είκοσι  (20)  ώρες  μηνιαίως,  επί  24  μήνες,  δηλαδή  για  το 

διάστημα από την 01-01-2012 μέχρι και την 31-12-2013),

Επειδή υπήρξε  καθημερινή παρακολούθηση και  έλεγχος της πραγματικής 

παροχής  της  υπερωριακής  μου  απασχόλησης  από  τους  αρμόδιους 

Προϊστάμενους  Διευθύνσεων,  οι  οποίοι  βεβαίωσαν  την  πραγματοποίηση 

τους. 

Επειδή  αρνείσθε  χωρίς  αιτία  την  πληρωμή  των  ανωτέρω  αμοιβών  της 

υπερωριακής μου απασχόλησης, μέχρι και σήμερα, παρά τις επανειλημμένες 

οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου. 

Επειδή  με  την  παρούσα  εξουσιοδοτώ  το  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ηλία 

ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗ του Νικολάου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 3711), κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός 

Φράγκων  14  –  Θεσσαλονίκη),  ή  τη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ευφροσύνη 

ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  του  Νικολάου  (Α.Μ.Δ.Σ.Θ.  4245),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης 

(οδός Φράγκων 14 – Θεσσαλονίκη),  ή τη  δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ταταινή 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ του  Κοσμά  (Α.Μ.Δ.Σ.Θ.  8895),  κάτοικο  Θεσσαλονίκης  (οδός 

Φράγκων 14 – Θεσσαλονίκη), αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, ενεργώντας 

ο καθένας χωριστά, κατά τη δική τους κρίση και επιλογή, ως πληρεξούσιοι 

δικηγόροι και αντίκλητοί μου, να υποβάλλουν την παρούσα αίτηση – όχληση 

για  την  πληρωμή  των  ανωτέρω  ωρών  υπερωριακής  απασχόλησης  που 

πραγματοποίησα για τα έτη 2012 και 2013, τους οποίους εξουσιοδοτούμε να 

υπογράψουν και τη σχετική παραγγελία προς επίδοσή της.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου 

ΖΗΤΩ  : Να  μου  καταβάλλετε  άμεσα  και  με  τη  λήψη  της  παρούσας,  τις 

δικαιούμενες αμοιβές μου για υπερωριακή μου εργασία ανελλιπώς και κάθε 

μήνα, επί είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, επί 24 μήνες (δηλαδή για το διάστημα 

από την 01-01-2012 μέχρι και την 31-12-2013), που ανέρχονται στο συνολικό 

ποσό των …………………………………… ευρώ (……………. ευρώ βασικές 

μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή ………………………………. αμοιβή για κάθε ώρα 

υπερωριακής απασχόλησης = ……………………….. μηνιαίως Χ 24 μήνες) 

Θεσσαλονίκη .................................

O/Η  ΑΙΤ……

Αναγκαία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
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