ΕΠΕΙΓΟΝ- ENHMEΡΩΣΗ Κ. ΧΑΪΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 72 ΓΙΑΤΡΟΥΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Αγαπητέ πρόεδρε κ. Παρασκευόπουλε
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημερώσεως Υμών και των μελών του συλλόγου
σας, σας γνωρίζω ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ κατέθεσε ενώ δεν εδικαιούτο
αίτηση αναστολής εκτελέσεως της επιταγής προς πληρωμή και έχει ορισθεί η
δικάσιμος ενώπιον του Β1 (εν συμβουλίω) για τις 3-12-2019. Κατόπιν τούτου και
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την απαράδεκτη παρέμβαση του ΕΦΚΑ πρέπει
για τα ονόματα που σας έστειλα να συμπληρώσουν την εξουσιοδότηση και αφού
τις συγκεντρώσετε να μου τις στείλετε μέχρι 20-11-2019. Σας γνωρίζω ότι το
ποσό που θα λάβει κάθε γιατρός είναι περίπου 19.400 ευρώ και αξίζει τον κόπο
να συγκεντρωθούν οι εξουσιοδοτήσεις για την ασφαλή εκταμίευση των
χρημάτων τους. Τα χρήματα πιστεύω ότι θα τα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το
αργότερο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
Με ετίμηση
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ τα ΚΕΠ ή ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΗ υπογεγραμμέν
ΟΝΟΜΑ___________________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ________________________________________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ _____________________________________________
κάτοικος ____________________, οδός _____________________ αριθ._______
Ταχ. Κώδικας __________Τηλ ._______________κιν ______________________
Αριθμός Ταυτότητας _______________________
Α.Φ.Μ.______________________________ΔΟΥ __________________________
Εξουσιοδοτώ τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου, Γεώργιο Αγγ. Χαϊκάλη, (Αριθμός
Μητρώου Δ.Σ.Α 10190) κάτοικο Αθηνών, οδός Γαμβέττα αριθμ. 6, ταχ.
κώδικα 10678 τηλ. 210-3818250 κιν 6973982457, να προβεί σε όλες τις κατά
τον νόμο διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Β1 Τμήματος του ΑΡΕΙΟΥ
ΠΑΓΟΥ και του Β1 τμήματος εν συμβουλίω, να παρίσταται και να με εκπροσωπεί,
να καταθέτει προτάσεις, ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, προκειμένου να
συζητηθεί η από η από 9-10-2019 με αριθμό καταθέσεως ΤΚ 200/2019, ΑΊΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΤΕΛΕΣΕΩΣ και της από την από 8-12-2018 αίτηση αναιρέσεως,
του νπδδ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
(Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικού διαδόχου του νπδδ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»
(Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής 12. που στρέφεται κατ’
εμού και κατά της υπ’ αριθμ. 699/2015 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του
Ειρηνοδικείου (διαδικασία εργατικών διαφορών) και αφορά το νοσοκομειακό
επίδομα, που δεν μου κατεβάλετο.
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