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Οι νομικές ενέργειες που ήδη έχουμε ανακοινώσει ότι θα κάνουμε
είναι ανεξάρτητες από την επιλογή είτε της υπεύθυνης δήλωσης – αίτηση
εισδοχής στο νέο φορέα, είτε όχι. Αποσκοπούν σε ένα βασικότατο στόχο,
δηλαδή, στην παραμονή όλων στην προηγούμενη εργασιακή κατάσταση,
η οποία εμπερίκλειε και την απασχόλησή σας στον ΕΟΠΥΥ ως μισθωτοί
και την διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου ως επιτηδευματίες.
Είναι νομικά αδιάφορο αν έκλεισε ο πρότερος φορέας ΕΟΠΥΥ και
μετονομάσθηκε σε ΠΕΔΥ.
Με την πρώτη δικαστική απόφαση που επιδιώκουμε να έχουμε (
υπό την μορφή της προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων ) θα
διατάσσεται η παραμονή σας στο εργασιακό καθεστώς που είχατε προ
του αντισυνταγματικού νόμου που εξεδόθη (και με τον οποίο νόμο
τεθήκαμε επισήμως σε διαθεσιμότητα), δηλαδή, και στον ΕΟΠΥΥ και
στα ιδιωτικά σας ιατρεία. Ωστόσο, εάν και για όσο χρονικό διάστημα δεν
συμμορφώνεται ο εργοδότης σας στην απόφαση αυτή, και δεν σας
παρέχει εργασία, είναι κατά νόμο υπερήμερος ως προς την αποδοχή των
νομίμως και προσηκόντως προσφερομένων υπηρεσιών σας, δηλαδή, με
απλά λόγια, είναι κατά νόμο υπόχρεος, επειδή εσείς του προσφέρετε την
εργασία σας και αυτός δεν την αποδέχεται, να σας καταβάλει τις νόμιμες
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επιτυγχάνεται με τα ασφαλιστικά μέτρα και στις δύο κατηγορίες, και για
τους μόνιμους και για τους ΙΔΑΧ).

Παράλληλα, με αντίστοιχες αγωγές – προσφυγές θα ζητηθούν και
οι αποζημιώσεις απόλυσης, αφού η λύση της σύμβασης εργασίας
καθενός από σας γίνεται από αιφνίδιους λόγους αποκλειστικής
υπαιτιότητος του εργοδότη σας, και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να
σας την καταβάλει.
Για τούτους τους λόγους, συμφέρει σε κάθε περίπτωση όλους σας,
είτε μόνιμους, είτε ΙΔΑΧ, είτε έχετε επιλέξει την ένταξη στο νέο φορέα,
είτε όχι, να εισέλθετε στις ομάδες που θα ζητήσουν την συνδρομή
δικαστικής προστασίας, καθ’ ο ένα είναι σίγουρο και βέβαιο : άπαντες
επιθυμείτε, έτσι ή αλλιώς, το προηγούμενο εργασιακό σας καθεστώς που
σας παρείχε δύο πηγές εισοδήματος, απ’ ότι τώρα που σας δεσμεύουν
μόνο με ένα εκ των δύο, αφού το άλλο το χάνετε οριστικά.
Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι η υπεύθυνη δήλωση – αίτηση (για
όσους επιθυμούν να την κάνουν επειδή επιλέγουν την ένταξη στο νέο
φορέα, ή υπό τον φόβο παρόδου του τασσόμενου χρονικού διαστήματος προθεσμίας), όπως είπαμε και στην τελευταία Γενική Συνέλευση , δεν
πρέπει να γίνει με επιφύλαξη , γιατί έτσι θα θεωρηθεί άκυρη και ως μη
γενόμενη, και έτσι η θέση σας θα χαθεί. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει,
όπως τίθεται μεν στα υποδείγματα του Υπουργείου, αλλά με δύο
προαπαιτούμενα : Πρώτον, πριν την υπογραφή και υποβολή της αίτησης
αυτής, πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιηθούμε σαν δικηγόροι σας, και
δεύτερον, λαβόντες εμείς γνώση να αποστείλουμε εξώδικη διαμαρτυρία η
οποία και θα εμπεριέχει την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου
δικαιώματός σας υπό την εξής λογική : ναι μεν σας υπέβαλα την αίτηση
εισδοχής στο νέο φορέα, πλην, όμως, το έπραξα λόγω του εκβιαστικού
διλήμματος που σεις μου θέσατε διά του αντισυνταγματικού σας νόμου
και του οποίου την αντισυνταγματικότητα έχω ήδη προσβάλλει με
νομικές ενέργειες οι οποίες είναι ακόμη εκκρεμείς, και άρα η αίτησή μου

και η αντίστοιχή ένταξή μου στο νέο φορέα τελεί υπό την επιφύλαξη της
τελικής απόφασης που θα εκδοθεί και η οποία θα αποφαίνεται επί της
συνταγματικότητας ή μη της όλης διαδικασίας …
Τέλος, και ως προς το συχνά τιθέμενο ερώτημα, τι γίνεται στην
περίπτωση που ισχύσει η απειλή του Υπουργείου η οποία λέει ότι ιατροί
που προβούν σε νομικές ενέργειες, δεν θα προσληφθούν στο σύστημα,
απαντάμε ότι κάτι τέτοιο τυγχάνει όλως παράνομο, αυθαίρετο και
καταχρηστικό, κυριότερα δε γιατί στοχεύοντας και ομαδοποιώντας μία
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διαδικασιών, η στάση του φορέα αυτή θα αποδεικνύεται παραχρήμα ότι
είναι εκδικητική υπερβαίνουσα τα όρια της νομιμότητας που η έννομη
τάξη αναγνωρίζει, τούτο δε ευχερώς θα μπορεί να διαγνωσθεί και με
δικαστική απόφαση δικαιώνοντάς μας …

