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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (2014)
ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΥ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΒΛ. ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Α ή Β ή Γ
ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) :
1)Οι 42 συνάδελφοι που κέρδισαν πρωτοδίκως με δικηγόρο τον κ.
Ηλία Σαρακενίδη και ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης από την
ΥΠΕ.
Ήδη δεκαεπτά (17) απ’ αυτούς εκδήλωσαν την επιθυμία να
συνεχίσουν για την ένταξή τους, ενώ οι υπόλοιποι (πλην των 17)
δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την ένταξή τους και συνεχίζουν την
αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και επαναπρόσληψη με
διατήρηση του ιατρείου τους.
Οι δεκαεπτά (17) συνάδελφοι που εκδήλωσαν την επιθυμία
για επανένταξη, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να
υποβάλλουν στην ΥΠΕ την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου με αριθμό υποδείγματος Α και να
προσκομίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο
γραφείο του κ. Σαρακενίδη.
2) Οι συνάδελφοι που έκαναν αγωγές με δικηγόρο τον κ. Ηλία
Σαρακενίδη για ακύρωση της απόλυσης και επαναπρόσληψη με
διατήρηση του ιατρείου τους, αλλά οι αγωγές τους δεν έχουν
εκδικαστεί ακόμη. Όσοι από τους συναδέλφους αυτούς
επιθυμούν την επανένταξη, επίσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου
2017 πρέπει να υποβάλλουν στην ΥΠΕ την αίτηση που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου με αριθμό
υποδείγματος Β.
3)Όσοι από τους υπόλοιπους συναδέλφους, επιθυμούν την
επανένταξη,επίσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, πρέπει να
υποβάλλουν στην ΥΠΕ την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου με αριθμό υποδείγματος Γ. Σ’ αυτήν
την κατηγορία ανήκουν όσοι συνάδελφοι απολύθηκαν και δεν
υπηρετούν και : α) είτε δεν έκαναν καμία αγωγή, ή β) έκαναν

αγωγή και την έχασαν ή γ) έκαναν αγωγή μόνο για αποζημίωση
απόλυσης και όχι για ακύρωση της απόλυσης και
επαναπρόσληψη.
Οι αιτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας :
www.seypika-thes.gr και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Τονίζουμε ακόμη ότι :
1) Τις αιτήσεις θα κάνουν ΜΟΝΟΝ όσοι συνάδελφοι επιθυμούν την
επαναπρόσληψη – επανένταξη στις ΥΠΕ βάσει του νέου νόμου
(4461/2017 – άρθρο 26)
2) Με δεδομένο ότι οι ΥΠΕ δεν θα δεχθούν να τους επανεντάξουν,
θα απαιτηθεί να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές (εκτός των
17 συναδέλφων που ήδη έχουν ξεκινήσει). Έτσι εφόσον κερδίσουν
τα ασφαλιστικά και την αγωγή, βάσει της νέας διαδικασίας,
εφόσον δηλαδή επανενταχθούν, ο νόμος ορίζει ότι : α)
αξιολογούνται
και
κατατάσσονται
σε
θέσεις
κλάδου
ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ, μέχρι τις
31.12.2018, β) το αργότερο μέχρι τις 31.12.2018 πρέπει να
προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου
επαγγέλματός τους (να κλείσουν το ιατρείο) και να προσκομίσουν
στην ΥΠΕ τα σχετικά δικαιολογητικά (δηλ. μέχρι τις 31-12-2018 θα
διατηρούν το ιατρείο τους) και γ) το αργότερο μέχρι τις 31.12.2018
πρέπει να παραιτηθούν από προηγούμενες αγωγές που τυχόν
έχουν κάνει για την ακύρωση της απόλυσης καθώς και από όλες
τις αξιώσεις τους για το διάστημα από την 14-02-2014 μέχρι την
επανένταξή τους, είτε έχει εκδοθεί απόφαση είτε όχι.
3) Σε περίπτωση που δεν κάνουν διακοπή δραστηριότητας ή μέχρι
31-12-2018 δεν προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά ή μέχρι
31-12-2018 δεν παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους, τότε ο νέος
νόμος ορίζει ότι θα απολυθούν αυτοδικαίως και αζημίως.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !Η προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά εμείς προτείνουμε να υποβληθούν
το αργότερο ως 15 Σεπτεμβρίου ώστε να δοθούν στους νομικούς
(όποιον έχει επιλέξει ή θα επιλέξει ο καθένας), οι αριθμοί
πρωτοκόλλου των αιτήσεων έγκαιρα για να έχουν χρόνο να
προετοιμάσουν τις αγωγές και τα ασφαλιστικά μέτρα.
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