ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΤΣΖΙΑΡΑΚΗ

Γιατροί ΕΤ: Νέα αγωγή για νέο μισθολόγιο
Όσοι δεν κάνουν αγωγή, θα χάσουν σίγουρα ξανά.

1. Διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών
α. λόγω αντισυνταγματικότητας του Νέου μισθολογίου, που εφαρμόζεται από
19/5/2017 (Ν. 4472/2017)
β. λόγω αντισυνταγματικότητας των περικοπών του Ν. 4093/2012
2. Πιθανότητες: άνω του 50%
3. Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ

Ενημερωτικό
Οι πιθανότητες να ευοδωθεί νέα αγωγή για το νέο μισθολόγιο είναι σοβαρές.
Δεν είναι βέβαια 100%. Όμως, είναι βέβαιο 100% ότι όσοι δεν κάνουν αγωγή,
θα χάσουν χωρίς να προσπαθήσουν. Όσοι από φόβο για το κόστος των
πενήντα ευρώ ή από δυσπιστία ή επειδή άκουγαν διάφορους που έλεγαν δεν
είναι ακόμα η κατάλληλη ώρα, δεν ανταποκρίθηκαν στα ενημερωτικά μας ή
καθυστέρησαν, το διαπίστωσαν και το πλήρωσαν. Όσοι κατέθεσαν μαζί μας
αγωγή αποδείχθηκε ότι έπραξαν σωστά.
Η αγωγή για το νέο μισθολόγιο και για όσα αναδρομικά δεν έχουν παραγραφεί
είναι αναγκαία. Επιβάλλεται ακόμα και αν γίνει δεκτή η τριτανακοπή που
προτείνουν μερικοί (με ασήμαντες πιθανότητες να γίνει αποδεκτή) ή αν γίνει
δεκτή η προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο (δύσκολο αλλά λίγο πιο πιθανό
από την τριτανακοπή).
Η αγωγή είναι αναγκαία. Οι λύσεις της τριτανακοπής ή της προσφυγής στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ημίμετρα. Δεν αφορούν καθόλου το μείζον θέμα
του νέου μισθολογίου, δηλαδή το διάστημα μετά την 1.1.2017. Για το
διάστημα αυτό πρέπει να κατατεθεί αγωγή. Ούτε τριτανακοπή, ούτε
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
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Η τριτανακοπή και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορούν μόνο
ένα μέρος των μισθολογικών διαφορών του 2016, διότι οι αξιώσεις έναντι του
Δημοσίου παραγράφονται 24 μήνες μετά τη γέννηση των αξιώσεων. Επομένως
σύντομα, αν δεν κατατεθεί αγωγή, θα παραγραφούν όλες αυτές οι αξιώσεις.
Εμείς – μάλλον μόνοι από όλους - ενημερώσαμε εδώ και ένα χρόνο τους
γιατρούς. Καταθέσαμε έγκαιρα αγωγές για όσους προλάβαμε σε όλη την
Ελλάδα. Εκδώσαμε ήδη πάνω από 10 θετικές αποφάσεις για γιατρούς της
πρωτοβάθμιας Τγείας, όταν οι άλλοι αδρανούσαν καταστροφικά.
Όσοι στο παρελθόν δήλωναν ότι δεν είναι ακόμα ώρα για αγωγές, απεδείχθη
ότι έσφαλαν. Φωρίς να κάνουν αυτοκριτική, προτείνουν τώρα νέα ημίμετρα που
υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν τους γιατρούς, όπως και οι προηγούμενες
δηλώσεις και απραξία, σε νέες απώλειες.
Με ευθύνη δηλώνουμε ότι η αγωγή και τώρα είναι απαραίτητη. Σα άλλα είναι
ημίμετρα. Όποιος δεν καταθέσει αγωγή, θα χάσει και αν ακόμα γίνει δεκτή η
τριτανακοπή (απίθανο) ή η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Όροι συνεργασίας για όσους κάνουν αγωγή:
α. Κόστος συμμετοχής
Οι προσφυγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία έχουν ένα σοβαρό κόστος
κατάθεσης που επιβάλλει να κατατεθούν ομαδικές προσφυγές. Είναι αναγκαίο
να κατατεθούν ομαδικές προσφυγές για κάθε Νοσοκομείο. Για να
συγκεντρωθεί ικανός αριθμός περιορίζουμε στο ελάχιστο δυνατό το κόστος
συμμετοχής στα 50 ευρώ ανά γιατρό. Επομένως, η συμμετοχή έχει κόστος 50
ευρώ. Καλό είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 5 γιατροί ανά Νοσοκομείο.
Κατά την εκδίκαση κάθε γιατρός θα πρέπει να καταβάλλει το δικαστικό
ένσημο, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 1,1% επί του ποσού που ζητείται.
Αν δεν καταβάλλει τότε το ποσό αυτό, θα απορριφθεί η αγωγή του.
Αυτό που διεκδικείται με τη συμμετοχή στην αγωγή είναι μισθολογικές
διαφορές για δύο έτη από την κατάθεση της αγωγής, ύψους περίπου 20.000
ευρώ αλλά και αναγνώριση της υποχρέωσης της κάθε ΔΤΠΕ να καταβάλει το
νέο νόμιμο μισθό, χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές για κάθε ενάγοντα
ατομικά. Οι πιθανότητες ευόδωσης μετά την θετική απόφαση υπ’ αριθμόν
431/2018 του υμβουλίου της Επικρατείας, αυξήθηκαν πολύ.
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β. Αμοιβή δικηγόρου σε περίπτωση θετικής έκβασης
Αν οι προσφεύγοντες δικαιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και εισπράξουν
διαφορές αναδρομικά, θα καταβάλλουν ως δικηγορική αμοιβή το 6% επί των
μεικτών ποσών που θα εισπραχθούν συν το νόμιμο φπα. ε περίπτωση
αρνητικής έκβασης ή μη είσπραξης, προφανώς δεν θα καταβληθεί καμία
δικηγορική αμοιβή.

Κάντε αγωγή. Σώρα, μετά την απόφαση του υμβουλίου της Επικρατείας
πλέον επιβάλλεται
1. υμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας, που επισυνάπτεται.
2. Τπογράψτε το πληρεξούσιο ενώπιον του ΚΕΠ ή θεωρείστε το στο
Νοσοκομείο και στείλετε τα στη διεύθυνση: Μαυρομματαίων 39, Αθήνα,
Σ.Κ. 10434.
3. τείλτε τα: σκαναρισμένα στο email eneka@otenet.gr, ή στο φαξ 2108220104.
Σα πρωτότυπα πρέπει να σταλούν με courier στη διεύθυνση: οδός Μαυρομματαίων
39, Αθήνα, Σ.Κ. 10434 (υπόψιν κ. Σουτζιαράκη Ιωάννη).
Σο κόστος συμμετοχής των 50 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στους παρακάτω
λογαριασμούς:
1. GR 710 11065 000000 650701 46009 (Εθνική Σράπεζα- δικαιούχος
Σουτζιαράκης Ιωάννης)
2. GR 9701 7200 9000 5009 01037 0251 (Σράπεζα Πειραιώς- δικαιούχος
Σουτζιαράκης Ιωάννης)
3. GR 69 0140 3580 3580 0231 0006 862 (Alpha Bank- δικαιούχος Σουτζιαράκης
Ιωάννης)
Με εκτίμηση,
Γιάννης Σουτζιαράκης
Διδάκτωρ της Νομικής χολής του Πανεπιστημίου της Υρανκφούρτης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
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Επισυνάπτονται:
Υόρμα για συμπλήρωση στοιχείων
Πληρεξούσιο – εργολαβικό δίκης
Έγγραφο διακοπής της παραγραφής
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