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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

Σνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά, Ν.Π.Δ.Δ., ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Πιαηεία 

Μπαθνγηάλλε 5, Πεηξαηάο, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

ΠΡΟ 

Σνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Δεκνζίνπ (ΟΠΑΔ), Κεληξηθή 

Τπεξεζία, Μαθεδνλίαο 8, Αζήλα, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα. 

Όπσο θαιψο γλσξίδεηε, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα θαζπζηεξείηε γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζ’ ππέξβαζηλ θαηά πνιχ ηνπ επιφγνπ λα 

θαηαβάιιεηε ηηο θαηά λφκνλ ακνηβέο ησλ ηαηξψλ, πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε 

εζάο. 

Ειδικόηεπα, ζε ζύνολο εκαηόν ηπιάνηα (130) ιαηπών οι οθειλέρ 

ζαρ ανέπσονηαι ζςνολικά ζηο ιδιαίηεπα μεγάλο ποζό ηων ηπιών 

εκαηομμςπίων εξακοζίων πενήνηα επηά σιλιάδων ηπιακοζίων ζαπάνηα 

εννιά εςπώ (3.657.349,00 €). 

Tν νθεηιφκελν απηφ πνζφ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε άκεζα θαη κάιηζηα κε 

ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο, εηδάιισο ζα αζθεζεί αγσγή ελαληίνλ ζαο, θαζψο 

θαη θάζε άιιν έλδηθν κέζν θαη βνήζεκα, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ ακνηβψλ κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Όζνλ αθνξά δε ηνλ λφκηκν ηφθν παξαηεξεηέα ηα εμήο: 

ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Επξσπατθήο 

χκβαζεο «Δηα ηελ πξνάζπηζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 
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ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ» (Ε..Δ.Α.), πνπ θπξψζεθε καδί κε ηε ζχκβαζε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ.δ. 53/1974 (Φ.Ε.Κ. Α’/256) θαη έρεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 

παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο απμεκέλε ηζρχ έλαληη ησλ θνηλψλ λφκσλ, νξίδεηαη φηη: 

«Παλ θσζηθόλ ή λοκηθόλ πρόζωπολ δηθαηούηαη ζεβαζκού ηες περηοσζίας ηοσ. 



Οσδείς δύλαηαη λα ζηερεζεί ηες ηδηοθηεζίας ασηού εηκή δηα ιόγοσς δεκοζίας 

ωθέιεηας θαη σπό ηοσς προβιεπόκελοσς σπό ηοσ λόκοσ θαη ηωλ γεληθώλ αρτώλ 

ηοσ δηεζλούς δηθαίοσ όροσς». Με ηε δηάηαμε απηή ζεζπίδεηαη γεληθφο θαη 

απφιπηνο θαλφλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαηνρπξψλεηαη ν ζεβαζκφο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ηε ζηεξεζεί κφλν γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο σθέιεηαο. ηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ηα 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα «πεξηνπζηαθήο θχζεο» θαη ηα 

λνκίκσο θεθηεκέλα «νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα», κε ζπλέπεηα λα θαιχπηνληαη απφ 

ηε δηάηαμε απηή θαη ηα ελνρηθήο θχζεο πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα θαη εηδηθφηεξα 

απαηηήζεηο είηε αλαγλσξηζκέλεο κε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε, είηε απιψο 

γελλεκέλεο θαηά ην εζληθφ δίθαην, εθφζνλ ππάξρεη λφκηκε πξνζδνθία φηη 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ δηθαζηηθά (Οι.Ει.πλ. πξαθηηθά 10εο 

Γελ.πλ./24.2.1999). 

Καηά πάγηα λνκνινγία φκσο ησλ δηθαζηεξίσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

σο άλσ δηάηαμε ηεο Ε..Δ.Α. δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαηά ηνπ Δεκνζίνπ ν 

ηφθνο χςνπο 6%, αιιά ν λφκηκνο ηφθνο ππεξεκεξίαο πνπ ηζρχεη θαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηδησηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 21 ηνπ Δ/ηνο ηεο 21/6-10/7/1944 Πεξί 

Κψδηθνο ησλ Νφκσλ Πεξί Δηθψλ ηνπ Δεκνζίνπ, νξίδεηαη φηη «Ο λόκηκος θαη ο ηες 

σπερεκερίας ηόθος πάζες ηοσ Δεκοζίοσ οθεηιής, ορίδεηαη εης 6% εηεζίως, πιελ 

εάλ άιιως ωρηζζή δηα ζσκβάζεως ή εηδηθού λόκοσ. Ο εηρεκέλος ηόθος άρτεηαη 

από ηες επηδόζεως ηες αγωγής». Η δηάηαμε απηή θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ λφκηκνπ, 

θαζψο θαη ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο ζηηο νθεηιέο ηνπ Δεκνζίνπ θαη ε εθαξκνγή ηεο 

πξνυπνζέηεη αθελφο φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο δηαηάμεηο, πνπ λα ξπζκίδνπλ 

δηαθνξεηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ηνπ Δεκνζίνπ, θαη αθεηέξνπ φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νθείινληαη ηφθνη, απηνί επηδηθάδνληαη κφλν θαηφπηλ αζθήζεσο 
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αγσγήο. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΔ, πνπ θαηά παξαπνκπή απφ 



ην άξζξν 123 ηνπ π.δ/ηνο 1225/1981 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δίθεο ζε αγσγέο 

ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ (βι. ην κε ηαπηφζεκν πεξηερφκελν άξζξν 75 

παξ. 2 ηνπ λ. 2717/1999 «Κψδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο», ην νπνίν έρεη 

εθαξκνγή απφ 4.7.2006, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3472/2006), 

πξνβιέπεηαη φηη κε ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο γηα επηδίθαζε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο 

επέξρνληαη ηα θαηά ην νπζηαζηηθφ δίθαην απνηειέζκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

θαηαβνιή ηφθσλ θάζε ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηήο αμίσζεο, πνπ απνηειεί 

παξεπφκελν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θχξηαο παξνρήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ππεξεκεξία ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ηεο (άξζξν 346 

Α.Κ.). Πξνο ηνχην, ε ηνθνθνξία ηεο αηηνχκελεο νθεηιήο δηθαηνινγείηαη θαη 

επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ηεο αμίσζεο σο ρξεκαηηθήο θαη ιεμηπξφζεζκεο θαη απφ 

ην ραξαθηήξα ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο (αγσγήο), κε ην νπνίν ν δηνηθνχκελνο 

παξαδεθηά επηιέγεη λα επηδηψμεη ηελ θαηαςήθηζε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

Πεπαιηέπω, καηά ηο άπθπο 21 ηος Κώδικα Νόμων πεπί Δικών ηος 

Δημοζίος (Ν.Δ. ηηρ 26.06/10.07.1944, ΦΕΚ Α` 139), «ν λόκηκνο θαη ν 

ηεο ππεξεκεξίαο ηόθνο πάζεο ηνπ Δεκνζίνπ νθεηιήο, νξίδεηαη εηο 6% 

εηεζίσο, πιελ εάλ άιισο σξίζζε δηα ζπκβάζεσο ή εηδηθνύ λόκνπ. Ο 

εηξεκέλνο ηόθνο άξρεηαη από ηεο επηδόζεσο ηεο αγσγήο». Ωζηόζν, 

όζνλ αθνξά ην ύςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ ζρεηηθώλ αμηώζεσλ, απηό 

πξέπεη λα είλαη ην γεληθώο θαηά ην θξίζηκν δηάζηεκα ηζρύνλ επηηόθην 

(ππεξεκεξίαο θαη λόκηκν) θαη όρη ην πξνβιεπόκελν, ύςνπο 6%, από ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ πεξί Δηθώλ ηνπ Δεκνζίνπ, ε 

νπνία δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ην άξζξν 109 ΕηζΝΑΚ θαη δελ 

θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 15 Ν. 876/1999. Τνύην, δηόηη 

δηαθνξεηηθά ζα ππήξρε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 παξ. 1 

θαη 20 παξ. 1 Σπληάγκαηνο, 6 παξ. 1 Ε.Σ.Δ.Α. θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Πξώηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ απηήο. Καηά ζπλέπεηα ε ξύζκηζε ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ πεξί Δηθώλ ηνπ Δεκνζίνπ, κε ηελ νπνία 



πεξηνξίδεηαη ν νθεηιόκελνο από ην Δεκόζην λόκηκνο θαη εμ ππεξεκεξίαο 
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ηόθνο είλαη αλίζρπξε θαη σο εθ ηνύηνπ αλεθάξκνζηε, ελώ εθαξκνζηέα 

είλαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 2842/2000, κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη ην εθάζηνηε επηηόθην ηνπ λνκίκνπ θαη εμ ππεξεκεξίαο ηόθνπ 

(ΟιΣηΕ 1663/2009, ΣηΕ 802/2007, ΣηΕ 3651/2002, ΔΕθΘεζζ 

1132/2008, ΔΕθΘεζζ 850/2008). Πξέπεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί όηη ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 909 παξ. 1 ΚΠνιΔ, πνπ απαγνξεύεη ηελ πξνζσξηλή 

εθηέιεζε θαηά ηνπ Δεκνζίνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί θαηαξγεκέλε, σο 

επξηζθόκελε ζε αληίζεζε πξνο ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Δηεζλνύο 

Σπκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα (Ν. 2462/1997), 

θαζόζνλ δελ ζπληξέρεη ιόγνο άληζεο, σο πξνο ηνύην, κεηαρείξηζεο 

(ΟιΑΠ 21/2001, ΜΠξΛαξ 186/2006). 

Επιπλέον, ζύμθωνα με ηο Π.Δ. 166/29.05.2003 (ΦΕΚ 

Α’/138/05.06.2003) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην οδηγία 

2000/35 ηηρ 29-6-2000 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων 

πληπωμών 

ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ» ζηο άπθπο 4 παπάγπαθορ 4 πποβλέπεηαι όηι 

«Τν 

ύςνο ηνπ ηόθνπ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ν 

νθεηιέηεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηόθην πνπ εθαξκόδεη ε 

Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα ζηελ πην πξόζθαηε θύξηα πξάμε 

αλαρξεκαηνδόηεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ από ηελ πξώηε 

εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ [«επηηόθην αλαθνξάο»] 

πξνζαπμεκέλν θαηά επηά εθαηνζηηαίεο κνλάδεο [«πεξηζώξην»], εθόζνλ 

δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζύκβαζε. Τν επηηόθην αλαθνξάο, ην νπνίν 

ηζρύεη ηελ πξώηε εκέξα εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ νηθείνπ εμακήλνπ, 

εθαξκόδεηαη θαη γηα ηνπο επόκελνπο έμη κήλεο». 

Επνκέλσο από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη γηα ηηο νθεηιόκελεο 



ακνηβέο ησλ ηαηξώλ, νη νπνίνη είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε εζάο, νθείιεηαη 

θαη ν λόκηκνο ηόθνο ππεξεκεξίαο, ν νπνίνο δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά 

κε ζηαζεξέο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, όπσο αθξηβώο θαη 

κεηαμύ ηδησηώλ. 
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Επειδή νομιμοποιούμαζηε ενεπγηηικά και έσοςμε έννομο ζςμθέπον για ηη 

διεκδίκηζη ηων ωρ άνω οθειλόμενων ποζών για λογαπιαζμό ηων ιαηπών-

μελών 

μαρ, όπωρ πποκύπηει από ηο άπ. 2 παπ. 4 εδ. β’ Ν.Δ. 4111/1960 «Οη Ιαηξηθνί 

θαη 

Οδνληηαηξηθνί Σύιινγνη δηθαηνύληαη, ηδίσ νλόκαηη ή αζθνύληεο ηα δηθαηώκαηα 

ησλ 

ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ, λα εγείξσζηλ αγσγάο, ππνβάιισζη κελύζεηο, 

παξίζηαληαη σο πνιηηηθώο ελάγνληεο θαη γεληθώο θέθηεληαη ηα εθ ηεο Πνιηηηθήο 

θαη Πνηληθήο Δηθνλνκίαο απνξξένληα δηθαηώκαηα ηνπ δηαδίθνπ ή αδηθεζέληνο 

δηα 

πάζαλ παξάβαζηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Νόκσλ θαη Καλνληζκώλ ησλ αθνξώλησλ 

εηο 

ηα δηθαηώκαηα θαη θαζήθνληα ησλ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ, πιελ αλ νύηνη 

αληηηίζεληαη ξεηώο εηο ηελ ηνηαύηελ δηθαζηηθήλ ελέξγεηαλ ησλ Σπιιόγσλ ησλ. 

Ωζαύησο νη Ιαηξηθνί θαη Οδνληηαηξηθνί Σύιινγνη θαη νη Παλειιήληνη ηνύησλ 

ζεσξνύληαη έρνληεο έλλνκνλ ζπκθέξνλ θαη δηθαηνύληαη λα παξεκβαίλνπλ εηο 

πάζαλ δίθελ ελώπηνλ νηνπδήπνηε Δηθαζηεξίνπ ζρέζηλ έρνπζαλ κε ηελ άζθεζηλ 

ηνπ ηαηξηθνύ θαη νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ηελ ηαηξηθήλ θαη νδνληηαηξηθήλ 

ακνηβήλ θαη ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθώλ θαη νδνληηαηξηθώλ 

επαγγεικάησλ». 

Για όλοςρ αςηούρ ηοςρ λόγοςρ και όζοςρ ππόκειηαι να πποζθέζοςμε και 

διαμαπηςπόμενοι ενηόνωρ για ηην παπάνομη και ανηιζςναλλακηική 

ζςμπεπιθοπά 

ζαρ και με ηη πηηή επιθύλαξη πανηόρ εν γένει δικαιώμαηόρ μαρ 



Σαο θαινύκε λα θαηαβάιιεηε εληόο ηνπ επιόγνπ –δεδνκέλεο θαη 

ηεο κέρξη ζήκεξα θαζπζηέξεζεο- ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ δεθαπέληε 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ηηο νθεηιέο 

πξνο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε εζάο ηαηξνύο κέιε καο, άιισο ζαο 

δειώλνπκε όηη ζα δηεθδηθήζνπκε γηα ινγαξηαζκό ησλ ηαηξώλ ηα 

νθεηιόκελα πνζά κε ηνλ λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο κε θάζε έλδηθν κέζν 

θαη βνήζεκα θαη κε θάζε λόκηκν ηξόπν ζπιιήβδελ. 
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Απμόδιορ δικαζηικόρ επιμεληηήρ παπαγγέλλεηαι να επιδώζει ηην παπούζα 

νόμιμα και εμππόθεζμα, με ηην επιθύλαξη κάθε νομίμος δικαιώμαηόρ μος 

ζε 

αςηό ζηο οποίο απεςθύνεηαι ππορ γνώζη ηος και για ηιρ νόμιμερ ζςνέπειερ 

ανηιγπάθονηαρ ηο πεπιεσόμενό ηηρ ζηην έκθεζη επιδόζεώρ ηος. 

Αθήνα 20.09.2011 

Ο πληρεξούςιοσ δικηγόροσ__ 


