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Πειραιάς 06 - 02 - 14

Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο.
Προς απάντηση τιθέμενων από Σας ερωτήσεων και αποριών
για τις νομικές ενέργειες που προτείνονται εν σχέσει με το εν
θέματι εργασιακό Σας ζήτημα, παραθέτουμε τα κατωτέρω.
Με την ψήφιση του νέου νόμου για την σύσταση του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ., τίθεσθε
αυτοδίκαια με την ισχύ του, τόσο οι μόνιμοι, όσο και οι ΙΔΑΧ, σε
καθεστώς διαθεσιμότητας. Τα χρονικά όρια που θεσπίζονται με το
νέο νόμο είναι αυστηρά περιορισμένα, όπως γνωρίζετε, και η
τήρηση ή μη τήρησή τους από Σας επιφέρει ουσιώδη μονομερή
βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής Σας σχέσης, ως και
σοβαρό βιοποριστικό κίνδυνο για Σας και τις οικογένειές Σας.
Οι προτεινόμενες νομικές ενέργειες κατατείνουν στην
δικαστική προσβολή της διαπιστωτικής πράξης διαθεσιμότητας
ενός εκάστου επί σκοπώ διατηρήσεως του εργασιακού Σας
καθεστώτος.
Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται : α] για τους μεν μονίμους
με την κατάθεση δύο δικογράφων, ήτοι Αίτησης Ακύρωσης της
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διαπιστωτικής πράξεως διαθεσιμότητας και Αίτησης Αναστολής
εκτελέσεως ταύτης μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της παραπάνω
αιτήσεως ακυρώσεώς της (ασφαλιστικά μέτρα) και β] για τους
ΙΔΑΧ (Αορίστου Χρόνου) ομοίως με την κατάθεση δύο
δικογράφων, ήτοι Αγωγή και Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Τα ασφαλιστικά μέτρα της προπεριγραφείσης νομικής
διαδικασίας και για τις 2 κατηγορίες (μόνιμους και ΙΔΑΧ), έχει
σαν κύριο σκοπό και την έκδοση (πριν καν την εκδίκασή τους)
προσωρινής διαταγής (απόφασης) με την οποία θα αναστέλλεται η
εκτέλεση κατά τα παραπάνω της διαθεσιμότητας μέχρι την
συζήτηση και την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως των
ασφαλιστικών μέτρων για τον ίδιο σκοπό.
Επειδή η ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου είναι «προ των
πυλών», η ταχύτερη προετοιμασία απάντων και η εξοικονόμηση
χρόνου, ώστε να μην χαθεί πολύτιμο έδαφος αναμένοντας
δικαιολογητικά από τον καθένα εξ Υμών, κρίνεται ιδιαιτέρως
επιτακτικό για την όσο το δυνατόν ταχύτερη συγγραφή του
κειμένου για κάθε ένα από Σας, ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, να
επικοινωνήσει με τη νομική μας σύμβουλο και να απαντήσει είτε
έντυπα, είτε ηλεκτρονικά, στα κατωτέρω ερωτηματολόγια και να
εφοδιάσει

με

κάθε

κατάλληλο

αποδεικτικό

έγγραφο

και

συγκεκριμένα :
•

Συγκεντρωτικός

κατάλογος

με

ονοματεπώνυμο

αιτούντων, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, υπηρεσία στην οποία
υπηρετεί ο καθένας, ειδικότητα, χρόνος υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ.
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•

Όνομα,

ηλεκτρονική

διεύθυνση

και

τηλέφωνο

συντονιστή, με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία.
•

Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης

•

Αντίγραφο διαπιστωτικής πράξης διαθεσιμότητας (όταν

εκδοθεί)
Αναγκαία έγγραφα για την αίτηση αναστολής
•

Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας

•

Πιστοποιητικά

οικογενειακής

κατάστασης,

εάν

υπάρχουν παιδιά
•

Έγγραφα

αποδεικτικά

πρόσθετων

οικονομικών

υποχρεώσεων (δάνεια, ενοίκια, άνεργος σύζυγος, παιδιά που
σπουδάζουν, γονείς κατάκοιτοι)
•

Ιατρική βεβαίωση, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα

οι ίδιοι ή συγγενείς που εξαρτώνται από εσάς.
•

Τυχόν επένδυση σε ιατρικό εξοπλισμό ιατρείου:

συνολικό κόστος, αναφορά σε τυχόν υποχρεώσεις αποπληρωμής
αν αγοράστηκε με δάνειο
Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας και εξασφάλισης ότι
όλα τα δικαιολογητικά θα αξιοποιηθούν, τα παραπάνω έγγραφα να
συνοδεύονται από μία σύντομη περιγραφή γραμμένη από τους
ενδιαφερομένους (η οποία, προφανώς θα τύχει επεξεργασίας πριν
συμπεριληφθεί στην αίτηση αναστολής, π.χ. ως εξής:
«Είμαι ιατρός παθολόγος Είμαι διαζευγμένη και έχω δύο
τέκνα, την Αικατερίνη 10 ετών και τον Κωνσταντίνο 12ετών. Τα
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δύο τέκνα μου είναι πλήρως εξαρτώμενα οικονομικά από εμένα
και μένουν στην κατοικία μου, η οποία δεν είναι ιδιόκτητη, αλλά
καταβάλω ενοίκιο για αυτή ύψους 300 Ευρώ μηνιαίως.
(H: Ο γιος μου Κωνσταντίνος σπουδάζει στο ΤΕΙ Σερρών,
μακριά από το σπίτι μας και είμαι υποχρεωμένος να καταβάλλω
για ενοίκιο της κατοικίας του 150 Ευρώ και για τα έξοδα διαμονής
του 200 ευρώ μηνιαίως)
(Ή: Η σύζυγος μου είναι άνεργη από το 2010 και το
οικογενειακό μας εισόδημα έχει δραματικά μειωθεί.)
Πληρώνω για στεγαστικό δάνειο στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος (ή για την αποπληρωμή του εξοπλισμού ιατρείου) 400
Ευρώ μηνιαίως.
Επίσης πάσχω από βαρύτατη στεφανιαία νόσο, η οποία
απαιτεί δαπανηρή τακτική συντηρητική αγωγή και θεραπεία, όπως
προκύπτει από τις ιατρικές βεβαιώσεις του ιατρού καθηγητή κ.
***.»
Η

νομική

Σας

εκπροσώπηση

για

την

πληρέστερη

κατοχύρωση των εργασιακών Σας δικαιωμάτων, έχει ανατεθεί σε
μία ομάδα διακεκριμένων νομικών τόσο με αδιαμφισβήτητη
ακαδημαϊκή καριέρα, όσο και δικαστική εμπειρία, η οποία από
κοινού θα εκπονήσει όλα τα ανωτέρω δικόγραφά Σας και θα Σας
εκπροσωπήσουν στον δικαστικό αυτόν αγώνα, και η οποία
αποτελείται από :
Α] ΒΟΡΓΙΑ Φ. Αντωνία & Συνεργάτες, Δικηγόρο παρ’
Αρείω Πάγω και Σ.τ.Ε. - Εργατολόγο, Διεύθυνση γραφείου :
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ – οδός Σκουζέ, αριθμ. 14, Τηλ. 21041367312104223730, Κιν. 6932249141, e-mail : avorgia13@otenet.gr και
bastanisv@gmail.com
Β]

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

Σ.-Π.

Γεώργιο

&

Συνεργάτες,

Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και Σ.τ.Ε., Καθηγητή Δημοσίου
Δικαίου Δ.Π.Θ., Διεύθυνση γραφείου : ΑΘΗΝΑ , οδός Πατριαρχ.
Ιωακείμ,

αριθμ.

30-32,

Τηλ.

2106993486-2107248551,

e-

mail:gkatr@otenet.gr
Γ] ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Αλέξιο & Συνεργάτες, Δικηγόρο παρ’
Αρείω Πάγω και Σ.τ.Ε., Καθηγητή Εργατικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α.,
Διεύθυνση γραφείου : Αθήνα, οδός Σίνα, αριθμ. 18, Τηλ.
2103624726.
Η

ομάδα

συντονισμένες
προπεριγραφείσας

των

ανωτέρω

νομικές

δικηγόρων

ενέργειες

δικαστικής

διαμάχης

θα

στα
και

προβεί

πλαίσια
σε

σε
της

αμοιβαία

συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΓΩΓΟΥ Ε.
Κωνσταντίνου, Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ., στον οποίο έχει ανατεθεί η
νομική υποστήριξη του ΣΕΥΠΙΚΑ Θεσσαλονίκης.

