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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Του  νομικού  κ.  Η.Σαρακενίδη  -  ΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σχετικά με την υπόθεση των ιατρών Ι.Δ.Α.Χ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν κερδίσει τα 

ασφαλιστικά μέτρα (η απόφαση που πέτυχε ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Γώγος), 

αλλά έχουν αλλάξει άποψη και δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να απασχολούνται στο 

ΠΕΔΥ, σας αναφέρω τα ακόλουθα : 

Όπως ενημερώθηκα ο συνάδελφος κ. Γώγος έχει ήδη κοινοποιήσει στις Δ.Υ.Πε. την 

απόφαση που εκδόθηκε (και πολύ σωστά  έπραξε), επιβάλλοντας εγγράφως και με 

συγκεκριμένο (επίσης ορθό) νομικό τρόπο, την εκούσια συμμόρφωση των Δ.Υ.Πε. με 

όσα ορίζει η απόφαση. 

Όμως έχουμε πληροφορηθεί ότι στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση 

της  απόφασης,  κάποιοι  από  τους  ιατρούς  που  συμμετείχαν  δεν  επιθυμούν  να 

εργασθούν στις Δ.Υ.Πε. και δεν θέλουν πια να εφαρμοστεί η απόφαση. 

Στην  περίπτωση αυτή  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  μία  εξώδικη  δήλωση από τους 

ενδιαφερόμενους προς τις Δ.Υ.Πε. με την οποία θα δηλώνουν ότι :

Α) παραιτούνται  από την επιδοθείσα από ……………………./2014 επιταγή προς 

εκούσια  συμμόρφωση  της  υπ’αριθμ.  ………….  απόφασης  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  και από την εκτέλεση της απόφασης. 

Β) δεν επιθυμούν την εκτέλεση της απόφασης, διότι ήδη πριν από την έκδοσή της 

επήλθε η αυτοδίκαιη απόλυσή τους 

Γ) παραιτούνται από το δικαίωμά τους να απασχοληθούν προσωρινά στις Δ.Υ.Πε. 

Προσοχή : 
1) Αυτή η δήλωση δε θα μπορεί να ανακληθεί ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ούτε μπορεί 

κάποιος  να  αλλάξει  και  πάλι  γνώμη και  να  ζητήσει  να  ισχύσει  η  απόφαση ή  να 

επιστρέψει στην εργασία του 

2) Όσοι επιλέξουν να κάνουν τη δήλωση αυτή να έχουν υπόψη τους ότι  δεν θα 

έχουν  το  δικαίωμα  να  διεκδικήσουν  ακυρότητα  της  απόλυσης  ή  μισθούς 

υπερημερίας, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν μόνο την αποζημίωση απόλυσης. 
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