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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΠΕ
Ως γνωστόν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα όλοι οι γιατροί Π.Ε. ως το τέλος
του 2018 πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν κλείνοντας τα ιατρεία τους αφού
παραιτηθούν από δικαστικές διεκδικήσεις ή αν θα αποχωρήσουν.
.
Με βάση αυτό το σκεπτικό προκύπτουν οι εξής ομάδες:

:

1)Όσοι θέλουν να ενταχθούν κλείνοντας τα ιατρεία τους.

.

2) Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν την συνέχιση του υπάρχοντος καθεστώτος κάνοντας
νέες δικαστικές προσφυγές και αναζητώντας εντός του έτους μια θετική προσωρινή
εντολή. Γι’ αυτήν την ομάδα υπάρχουν οι εξής πιθανότητες:
α)θετική προσωρινή εντολή όποτε συνεχίζουν όλοι ως την τελική εκδίκαση.
β)αρνητική προσωρινή εντολή όποτε όσοι θέλουν να παραμείνουν κλείνουν τα
ιατρεία τους ενώ όσοι δεν το επιθυμούν αποχωρούν συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.
Όλοι οι συνάδελφοι πλην αυτών που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν αν
χάσουν την προσωρινή εντολή πρέπει να ετοιμάσουν ταυτόχρονα τα έγγραφα που
περιγράφονται στην ανακοίνωση μας με ημερομηνία 5/11/18 ώστε έως τις 31
Δεκεμβρίου 2018 να είναι έτοιμοι για ένταξη στην ΠΑΑ.
.
Συνιστούμε στους συναδέλφους να συμβουλευτούν τους νομικούς με τους οποίους
έχουν προσφύγει. Ειδικά όσοι προσέφυγαν με τον κ. Γώγο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ
των νομικών την υπόθεση αναλαμβάνει ο κ. Σαρακενίδης (αν τον επιλέξουν).
Την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ θα γίνει ενημερωτική συνάντηση
στο γραφείο του κ. Η. Σαρακενίδη (Φράγκων 14 4ος όροφος) που θα αφορά τους
Π.Ε. γιατρούς.
Όσοι γιατροί είναι σ’ αυτή την κατηγορία
μπορούν να
παραβρεθούν αν το επιθυμούν. Οι συνάδελφοι της περιφέρειας ενημερώνονται ατομικά
από εμάς και μετά τη συνάντηση θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση. Για οποιαδήποτε
απορία να απευθύνεστε στους νομικούς σας και στα μέλη του Δ.Σ..
.
Σημ. Η επιλογή του νομικού είναι προσωπική επιλογή του καθενός
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