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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Επισυνάπτουμε στην ανακοίνωσή μας το ενημερωτικό σημείωμα του
νομικού μας συμβούλου για τη συνέχιση του δικαστικού μας αγώνα. Η
αίτηση  ακυρώσεως  που  καταθέσαμε  θα  δικαστεί  επιτέλους  μετά  από
πολλές  αναβολές  που  το  ίδιο  το  δικαστήριο  επέβαλλε  και  ουδέποτε
ζητήθηκαν από εμάς ή από τους νομικούς μας. Οι ημερομηνίες των δικών
είναι  όπως  περιγράφονται  στο  ενημερωτικό  σημείωμα  του  κ.  Γώγου.
Έχουν  παραληφθεί  τα  ονόματα,  κατά  ομάδες  γιατρών,  για  ευνόητους
λόγους. Η λίστα με τα ονόματα θα υπάρχει στα γραφεία του συλλόγου
απ' όπου θα μπορείτε να ενημερωθείτε για την ημερομηνία, καθημερινές
12-14μμ.  Φυσικά  και  το  γραφείο  του  κ.  Γώγου  θα  ενημερώσει  τον
καθένα χωριστά.  Οι  δίκες αφορούν όσους έχουν προσφύγει  με  τον  κ.
Γώγο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. Γώγου

Για την πορεία εκδίκασης των αιτήσεως ακυρώσεως πρώην ιατρών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Οι υποθέσεις αιτήσεων ακυρώσεως πρώην ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που
έχουν ανατεθεί στον κ. Γώγο δεν έχουν εκδικασθεί μέχρις στιγμής λόγω
οίκοθεν  αναβολών  του  Δικαστηρίου.  Το  Δικαστήριο  έκρινε  δηλαδή
αυτεπαγγέλτως ότι έπρεπε να αναβληθεί η συζήτηση, χωρίς  αίτημα των
διαδίκων.  Αυτό συμβαίνει  συχνά σε ακυρωτικές διοικητικές διαφορές.
Ουδέποτε έχει υποβληθεί στο Δικαστήριο αίτημα αναβολής από τον κ.
Γώγο.  Μετά  τον  Ιανουάριο  2016  η  συζήτηση  των  υποθέσεων  αυτών
αναβλήθηκε  λόγω  αποχής  των  δικηγόρων.  Οι  υποθέσεις  αυτές  έχουν
προσδιοριστεί  προς  συζήτηση,  σε  ημερομηνίες  που  επέλεξε  το  ίδιο
Δικαστήριο, ως εξής:
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Α.  Δικάσιμος:  06.10.2016,  με  εισηγήτρια  την  κ.  Αλεξάνδρα
Παλαιολόγου. Αίτηση ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 81/2014 των ιατρών…

Β.  Δικάσιμος:  06.10.2016,  με  εισηγήτρια  την  κ.  Αλεξάνδρα
Παλαιολόγου. Αίτηση ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 93/2014 της ιατρού…

Γ. Δικάσιμος: 1.12.2016, με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Βαρούνα. Αίτηση
ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 90/2014 των ιατρών…

Δ. Δικάσιμος: 1.12.2016, με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Βαρούνα. Αίτηση
ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 92/2014 των ιατρών…

Ε. Δικάσιμος: 1.12.2016, με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Βαρούνα. Αίτηση
ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 83/2014 των ιατρών…

ΣΤ.  Δικάσιμος: 12.1.2017,  με  εισηγητή  τον  κ.  Ευάγγελο  Κρικώνη.
Αίτηση ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 82/2014 των ιατρών…

Ζ. Δικάσιμος: 12.1.2017, με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Κρικώνη. Αίτηση
ακυρώσεως υπ’ αριθμ. 152/2014 των ιατρών…

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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