
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 42 ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ

ΑΓΩΓΗ 
Σχετικά  με  την  υπόθεση  των  42  ιατρών  του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  που  έχουν  κερδίσει  την  αγωγή (τα
   π π  )ονόματά τους στο ε ισυνα τόμενο αρχείο  ,   αλλά παρά

       ταύτα η απόφαση δεν κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή και
       βάσει της αναμενόμενης δημοσίευσης του νέου νόμου για
  ,     ένταξη στο ΠΕΔΥ μπορούν να ασκήσουν αίτηση ασφαλιστικών
,     : μέτρων σας αναφέρω τα ακόλουθα

       Το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων θα είναι να
      ,ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΔΥ και να απασχολούνται

       σύμφωνα με απόφαση αρχικά επί της αίτησης των
       ασφαλιστικών μέτρων και κατόπιν μέχρι την έκδοση τελεσίδικης

    .απόφασης από το Εφετείο Αθηνών
         Όπως είναι φυσικό η έκβαση της δίκης αυτής δεν είναι

,         προδιαγεγραμμένη δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή η
 ,          αίτησή μας πλην όμως είναι μία ευκαιρία να κριθεί και πάλι η

  ,      προσωρινή απασχόλησή μας ενόψει και των διατάξεων του
 ,        νέου νόμου με τον οποίο εντάσσονται στο ΠΕΔΥ διάφορες

   (     κατηγορίες συναδέλφων σας ιατροί που έχουν χάσει την
,         αγωγή ακόμη και αυτοί που έχουν χάσει τα ασφαλιστικά μέτρα

. . .),       κ λ π με μοναδικό κριτήριο ότι συνέχισαν να απασχολούνται
   . . . (     ). από τις οικείες Δ Υ ΠΕ έστω και παρά το νόμο
     ,   Το κόστος της συμμετοχής στη δίκη εφόσον συμμετέχουν

 25  ,      300  €τουλάχιστον ιατροί ανέρχεται στο ποσό των
(   . . . 24%),   . συμπεριλαμβανομένου του Φ Π Α για τον καθένα

        Ο καθένας από τους ιατρούς που θα θελήσουν να
      συμμετέχουν πρέπει να συντάξουν να αποστείλουν άμεσα

(    2  ),   εντός των επομένων ημερών με e-mail (  :στο

isaraken  @  otenet  .  gr ),    δήλωση που θα
       αναφέρει το ονοματεπώνυμό τους και θα έχει το

  : παρακάτω περιεχόμενο
«     42   Ανήκω στην ομάδα των ιατρών και

    εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης να
     ασκήσει για λογαριασμό μου αίτηση ασφαλιστικών

mailto:isaraken@otenet.gr


,      μέτρων προκειμένου να απασχοληθώ και πάλι
 . . .»  στην Δ Υ ΠΕ

       Σημειώνεται ότι η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων θα
    . δικαστεί στα Δικαστήρια των Αθηνών

. .     « »    Υ Γ Επειδή τελευταία κυκλοφόρησαν φήμες ότι η απόφαση
   ,     δεν κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή επειδή δήθεν δεν είχε

        ,   ζητηθεί με την αγωγή από μένα ως δικηγόρο σας οφείλω να
      σας ενημερώσω ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή

,  (        πληροφορία ελπίζω να οφείλεται σε άγνοια και όχι σε
 ),   κακοήθεια κάποιων διότι      φυσικά και ζητήθηκε με την αγωγή

  π    π ,  να κηρυχθεί ροσωρινά εκτελεστή η α όφαση  αλλά το
      (    δικαστήριο απέρριψε το σχετικό αίτημά μας είχε το δικαίωμα να

          το κάνει σύμφωνα με το νόμο και ανήκει στην κρίση του
).Δικαστηρίου
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