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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΣ,
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,
Πειραιάς, οδός Σκουζέ, αριθμ. 14 & Κολοκοτρώνη,
Τηλ. γραφείου: 2104223730-2104136731
Κιν.: 6932 249141,
FAX : 210-4533204, E-mail : avorgia13@otenet.gr και
bastanisv@gmail.com

------------------------------Για την αίτηση ακύρωσης (για τους μόνιμους) ή την αγωγή
(για τους ΙΔΑΧ), ξεχωριστά για κάθε μία κατηγορία (μονίμους και
ΙΔΑΧ)
•
Συγκεντρωτικός κατάλογος με ονοματεπώνυμο αιτούντων,
πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο
καθένας, ειδικότητα, χρόνος υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ.
•
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)
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•
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 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.
***.»
Με το συνδυασμό των μέσων αυτών επιδιώκουμε τη λήψη μέτρων
προσωρινής δικαστικής προστασίας, εν αναμονή της εκδίκασης
της αίτησης ακύρωσης, ή της αγωγής

