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Θεσσαλονίκη 17/03/2014

Αφορά μόνο συναδέλφους που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ και δεν επιθυμούν 
να κλείσουν τα ιατρεία τους.

Το ΔΣ αποδέχτηκε την εξής εισήγηση του νομικού μας συμβούλου: 
«Ενόψει της πρόσκλησης για ανάληψη υπηρεσίας στο ΠΕΔΥ είναι σκόπιμο οι συνάδελφοι 
που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ και δεν επιθυμούν να κλείσουν τα ιατρεία τους 
να απευθύνουν εξώδικη προς τη ΔΥΠΕ, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
1. το θέμα του κλεισίματος των ιατρείων εκκρεμεί δικαστικά
2.  αναλαμβάνουν υπηρεσία στο ΠΕΔΥ με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους για λόγους 
σεβασμού κι εξυπηρέτησης των ασθενών
3.  όσο  δεν  εκδίδεται  η  πράξη  μετάταξης  κατά  το  νόμο  παραμένουν  εργαζόμενοι  στον 
ΕΟΠΥΥ και άρα δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά διακοπής επαγγέλματος 
από τη ΔΟΥ. 
Η  δήλωση  αυτή  εντάσσεται  στη  δικαστική  αμφισβήτηση  της  δυσμενούς  εργασιακής 
μεταβολής που επέρχεται με την επιβολή του κλεισίματος των ιατρείων».

Επειδή  πρέπει  η  εξώδικη  να  επιδοθεί  μέχρι  την  Τετάρτη  19.3.2014,  καλούνται  όσοι/ες 
συνάδελφοι  ενδιαφέρονται  να  δηλώσουν  την  επιθυμία  τους  να  συμπεριληφθούν  στην 
εξώδικο με τους εξής τρόπους:

1. Σήμερα στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου στις 21.00 στο ξενοδοχείο 
Ηλέκτρα Παλας

2. Στο φαξ του Συλλόγου 2310228970 έως αύριο 18/3/2014 και ώρα 09.00π.μ.
3. Στο email του Συλλόγου info@seypika-thes.gr  έως αύριο 18/3/2014 και ώρα 

09.00π.μ.
Απαραίτητη είναι η γνωστοποίηση του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου και της 
διεύθυνσης κατοικίας (οδός, αριθμός, δήμος).
Η δαπάνη της εξωδίκου θα βαρύνει το Σύλλογό μας.
Είναι αυτονόητο ότι
α) καθένας μπορεί να προβεί σε παρόμοια ενέργεια ατομικά με το δικό του δικηγόρο και 
δική του δαπάνη
β) η συμμετοχή οποιουδήποτε στην εξώδικη δεν δεσμεύει για τη συμμετοχή του σε 
επόμενες δικαστικές ενέργειες, για τις οποίες το ΔΣ θα δεχτεί σύντομα αναλυτική εισήγηση 
και κοστολόγηση.

Συναδελφικά,  
                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γ. Γραμματέας

 

Σάββας Παρασκευόπουλος                                                      Αθανασιάδης Χρήστος 

Χειρουργός  Ουρολόγος                                                           Μαιευτήρ-Γυναικολόγος
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