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ΘEMA: αEπia;εoη εργαοiιlq ffiTρΦγ Elδκo$ ΣΦματog Yγε:ovoμlκΦγ Eππpοπιbv
Θεο/κηq κσl B. Eλλ&lοq
Σ1ετ,: Το UΠ"αp, hρω'.38ο/03-ο7-2aβ κοr 387/08-a7'z0ι3 δnrροφo μοg
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Σε αυvθχεlο τωv οvωτipω φ6εrlκΦv, οοq. δlοβιβdζoυμε .ηv οπο $/a7l70!3
ψrμοωτηη iηq ruδμlκηq a,lvΦq .|'αq αxεπκδ. με τηv ευθirη Tωv lαr,pδv του

:υlι.ιδγου Eniαrηlror,κδ* Vγε,oroμ,*b,i nρoοωnlκo0 E.O.Π.Y.Y. Θεααολoviκηξ' Bορεioυ
Eλλθδοζ, Που δυvqxiΦυv Tηv nομvομη κo! κοτοxρηαrlκi1 εniαxεαη εργαοiοg
(ημερoμηviο εvοffig Ξniqκεαηq fil06βal3), γιο θμεoεζ εvtργε:εq ορμοδιδτητΦζ αοq.
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ΝoΜlκH ΔlEYΘγΝΣH
Αγiοrl Κι')vοταvτfναl l 6. ιa2

4 Ι,

Αθηvα

Αθηvα, 18-7-2aβ

Θ6μα: EυΘυvη τιι}v ,αΤpΦv του Συλλ6γου
EπιoτημοvlκοΦ Υγειovoμικo*
ΠροααlπικoΦ E.o.n.Y.Y. ΘεαoαλoviκηgB. Eλλ{iδoξ' TroU οuvε;qiζoυv
τηv τrαpαvoμη καt κ(ITαxρηατικη
επfο1εοη εργαοiαE
Yπαρ1ει δυvατ6τητα καταyvελiαc τηg αυμβασηq
πoU fγoυv υπoγραψεl
με τo lΚΑ ol ιατροi, oι oπolol αυvεxiζoυv τηv επioxεοη
εpγαoΙαq.

Ol lατρoi αυτοΙ fxουν oυvαψεl εlδlκη αυμβαoη
με Tο lKΑ α0μφωvα με
Τlζ δlαταξεlg Τoυ v.δ, 120411972 καl τιζ δrαταξε16
τoU
21

αρ. 13 τQυ

50/1993

v.

Σ0μφιr-rvα με τη vομoλoγΙα τoυ

ΑΠ Kαl τοU ΝΣK, η αxdοη τωv tατριbv
αυτΦv με Το lκΑ εivαt εlδικη ο0μβααη εργαοiαg,
η oπoiα i)ιθπεταr
AΠοKΛξ,ΣTIKA απ6 τlζ δlαταξεlg τoυ v δ 1204/1972
καl δεv f,xφυv
εφαpuovri ol δlατdξεrg Tηζ εργατlκηg vομοθεoiα6
2011,706, ΑΓΙ oλ' 21/20aη.

φΠ

1269/2010' ΧρlΔ

Bεβαiωg, η διαταξη ΤoU αρ 24 παρ' 1 του ν. 3232/2Ο0a
ορiζεr 6τl οl
ουμβααειg αυτfE εivαl ουμβdαεr6 εργααΙαq lδlωτrκο0
δrκαΙου αopiοτoυ
1ρ6voυ, oυvεπΦE, α0μφιrlvα με αυτξ τη διαταξη, θα €πρεπε vα ακoλοuθηθεi

η

πεlθαρxικrj δtαδlκααiα, η oπoΙα ακολoυθεΙταt
llα roU6 μοvlμουq
υπαλλl1λoυg (δηλ, fκδοαη πoρiαματοg εvορκηg
διolκητlκηg εξεταoηζ

Kαl

o0μφωvη γvωμoδ6τηση Του Yπηρεαrακοιj ΣυμβoυλΙου).
Ομωζ, η vομολoγiα
ιi;εt απoφανθεi δτι η δlαταξη αυτξ εivαι
ψεuδοερμηvευτlκη δlαταξη καr δεv

επαyεται tvvoμεζ ουv€πεlεg καl 6τr εφαρμ6ζεταr,
αποκλεtοτlκιbq,

ν.δ'12o4/ 1972 {ΕΦΑθ
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,";*:::::"'n_':μολογiα
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τoU drΘρο, 1ο

12a4l1972, κατα ΤηV
oποΙα ol

ΧρlΔ 2010,224, ΓvμΔ

lνΣι<

uΠ κα, τoU ΝΣΚ,
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340/2οlolit'
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67512009,

ΣυvεπΦg, οl αυμβ<ioεlg
αυτtg δ,vαvταl vq καταγγελθo,v
gκ6uη κgl
vφρi< απoυδαfο
λ6vo, αv Kα, ατηv περΙπτωοξ
μαE, η επΙ μακρ6v σUVεΧιση
μ,αζ παρdvoμηζ καl καTαXρηστrκηE
επiαxεοηE εργαoiαq,
η οποiα
πρoαβαλλεl τα αoφαλtατlκα
δlκαιΦματα xιλrαδωv αοφαλrομθvωv
oυvloτα,
περαv πdoηE αμφιβoλΙα5,
αrrουδαiο λ6γο καταγγελΙαζ
TηE αΟμβααηg
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"-:γβoοει5 αυτfg προβλθπουν ρητΦc τηv UποXριlωαη τιυv

ΑVι'γτrnni^r
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Αvαπηρiαg
Συγxρδvω6,
προβλεπoυv
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σε περiπτφoη

καταγγελiα6, o
απ6 το 1δρυμα

Τ€λog, επlαημαΙvοU,Jε l(αl
παλr 6τr η ω6 αvιυ δυvατ6τητα
καταγγελiαg
παρixεταr gπΞυθεΙα< απ6
τo voηg και δεν εξαρταταr
απ6 τηv πoρεiα τυxov
πεlθαρxrκξq δlαδl κααiα6.
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