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Πξνο ηελ/ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ
Καη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Κ. Πξόεδξε,
Κπξίεο/Κύξηνη,

Θέμα: Αγωγή για νέο μιζθολόγιο ΕΣΥ
1.Δικαιώθηκαν όζοι καηέθεζαν έγκαιρα αγωγή
Πξηλ από έλα ρξόλν, ωο λνκηθόο ζύκβνπινο ηωλ γηαηξώλ ΠΕΔΥ, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, είρα ελεκεξώζεη ην ζύιινγό ζαο, θαη εζείο ηα κέιε
ζαο-ηαηξνύο ηνπ ζπιιόγνπ ζαο, όηη έπξεπε λα θαηαζέζνπλ γξήγνξα αγωγή πξηλ ηελ
έθδνζε απόθαζεο από ην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο.
Κάπνηνη άιινη, ελεκέξωλαλ ηνπο γηαηξνύο όηη δελ ήηαλ αθόκα ε ώξα. Κάπνηνη άιινη
έθξηλαλ όηη δελ πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ.
Τειηθά δηθαηώζεθαλ όζνη θαηέζεζαλ αγωγή έγθαηξα. Ήδε εκείο έρνπκε 10 ζεηηθέο
απνθάζεηο ζηα πνιηηηθά πξωηνδηθεία (απ’ όηη θαίλεηαη κόλν εκείο) . Όζνη δελ
θαηέζεζαλ αγωγή έγθαηξα, πξνζπαζνύλ, εθ ηωλ πζηέξωλ, λα ζώζνπλ ό,ηη ζώδεηαη,
είηε κε ηξηηαλαθνπή (απίζαλν λα γίλεη δεθηή) ή κε πξνζθπγή ζην επξωπαϊθό
δηθαζηήξην (πην πηζαλό).
2.Νέα αγωγή για ηο νέο μιζθολόγιο. Απαραίηηηη και αν ακόμα καηαηεθεί και
γίνει δεκηή η ηριηανακοπή ή προζθσγή ζηο εσρωπαϊκό δικαζηήριο
Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ζε θάζε πεξίπηωζε πξέπεη λα θαηαηεζεί λέα αγωγή γηα δύν
ζέκαηα:
1.Γηα ηηο απνδνρέο από 1.1.2017 θαη έπεηηα, δειαδή γηα ην λέν κηζζνιόγην ηνπ λ.
4472/2017 (πεξηιακβάλεη θαη εθεκεξίεο) θαη
2.Δεπηεξεπόληωο γηα ηηο δηαθνξέο απνδνρώλ κέξνπο ηνπ 2016 (ωο γλωζηό νη
αμηώζεηο παξαγξάθνληαη κε ηε ζπκπιήξωζε 24 κελώλ από ηε γέλλεζή ηνπο).
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Όζνη δελ θαηαζέζνπλ αγωγή ζα ράζνπλ κεηά βεβαηόηεηνο (θαη αλ αθόκα γίλεη δεθηή
ε ηξηηαλαθνπή θαη ε πξνζθπγή ζην επξωπαϊθό δηθαζηήξην). Μόλν όζνη θαηαζέζνπλ
αγωγή έρνπλ ζνβαξέο πηζαλόηεηεο (άλω ηνπ 50%) λα θεξδίζνπλ.
3. Χαμηλό κόζηος
Πξνζπαζνύκε κε ππεπζπλόηεηα θαη ρακειό θόζηνο λα ελεξγνπνηήζνπκε όζν
πεξηζζόηεξνπο γηαηξνύο. Τν θόζηνο θαηάζεζεο είλαη 50 επξώ, ην θόζηνο δηθαζηηθώλ
ελζήκωλ 1,1% επί ηωλ αμηώζεωλ, ε δηθεγνξηθή ακνηβή 6% επί ηωλ κεηθηώλ πνζώλ
πνπ ζα εηζπξαρζνύλ. Η απόθαζε αλ ζα θαηαζέζεη θάπνηνο αγωγή θαη κε πνην
δηθεγόξν είλαη πξνζωπηθή απόθαζε ηνπ θάζε γηαηξνύ.
4. Ανάγκη ενημέρωζης ιαηρών
Όκωο νη γηαηξνί πξέπεη λα έρνπλ πιήξε θαη ακεξόιεπηε ελεκέξωζε. Αλ εθηηκάηε όηη
θαη πάιη είλαη ρξήζηκν λα ελεκεξωζνύλ νη γηαηξνί γηα ην ζέκα ηωλ κηζζνινγηθώλ
δηεθδηθήζεωλ, ζα ζαο παξαθαινύζακε λα θνηλνπνηήζεηε ηελ επηζηνιή κε όπνηνλ
ηξόπν θξίλεηε πξόζθνξν (mail, αλάξηεζε ζε site, πίλαθαο αλαθνηλώζεωλ θιπ). Απηό
απνδείρζεθε ήδε ρξήζηκν ζε εθαηνληάδεο γηαηξνύο θαη αξθεηά κέιε ηνπ ζπιιόγνπ
ζαο.
Επηζπλάπηνπκε ηα έγγξαθα (ωο link θαη ωο ζπλεκκέλα αξρεία):
Σύλδεζκνη-links:
1. Ελεκεξωηηθό
2. Φόξκα ζπκπιήξωζεο ζηνηρείωλ
3. Πιεξεμνύζην

Με εθηίκεζε,
Γηάλλεο Τνπηδηαξάθεο
(Δξ. Ννκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φξαλθθνύξηεο)
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