Ενημερωτικό Σημείωμα μετά την έκδοση και κοινοποίηση Διαπιστωτικών
Πράξεων περί λύσης της υπαλληλικής σας σχέσης από 23.7.2014, λόγω
παρέλευσης του οκταμήνου από την ημέρα θέσης σας σε Διαθεσιμότητα,
κατ’ άρθρο 90 Ν. 4172/2013.
Αγαπητοί κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνάμει του άρθρου πρώτου της
υποπαραγράφου 8.1 περ. 2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014)
προστέθηκε η περ. 4 α στο άρθρο 90 του Ν. 4172/2013, με την οποία, (
συγκεκριμένα με την περ. ιιι), προβλέπεται η έκδοση πράξης λύσης της
εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου, η οποία είναι η διαπιστωτική πράξη,
που έχει κοινοποιηθεί ήδη σε κάποιους από εσάς και διαπιστώνεται η
λύση της υπαλληλικής σας σχέσης αναδρομικά από 23.7.2014.
Σημειώνεται ότι, με τον προρρηθέντα Ν. 4254/2014 νομοθετήθηκε από
7.4.2014 η έκδοση διαπιστωτικής πράξης λύσης της εργασιακής σχέσης των
υπαλλήλων, των οποίων έληξε ο χρόνος της διαθεσιμότητάς τους και δεν
έχουν μεταφερθεί/ μεταταχθεί.
Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας και δη της προσβολής και
αναγνώρισης ως άκυρης της απόλυσής σας (λύσης της υπαλληλικής σας
σχέσης) και της επιδίκασης μισθών υπερημερίας από το χρόνο ένταξής σας
σε διαθεσιμότητα (διαφορά αποδοχών) και σε συνέχεια από το χρόνο λήξης
της διαθεσιμότητάς σας μέχρι την ημέρα εκδίκασης της αγωγής σας, σε
περίπτωση μη μεταφοράς/μετάταξής σας, θα πρέπει, λόγω της
μεταγενέστερης (μετά την άσκηση των αγωγών) τροποποίησης του νόμου, να
ασκηθούν νέες αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Πολιτικών Δικαστηρίων, εντός
τριμήνου (3μήνου) από την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σας σχέσης, ήτοι
από την 23η.7.2014. Όσοι από εσάς κάνατε αίτηση για υπαγωγή στην
κινητικότητα και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων δεν
μεταφερθείτε, θα λάβετε διαπιστωτική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης
με αναδρομική όμως ημερομηνία από 23.7.2014, οπότε και στην περίπτωσή
αυτή θα ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία 22.10.2014 για την άσκηση
αγωγής. Περαιτέρω, με την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 41 παρ. 1 του
Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α’ 114/10.5.2014) περί συμψηφισμού της προβλεπόμενης
εκ του άρθρου 55 παρ. 1 πδ 410/1988 αποζημίωσης απόλυσής σας,
επέρχεται ένας ακόμα επιπλέον λόγος ακύρωσης της λύσης της σύμβασης
εργασίας σας, λόγω θέσης σας σε διαθεσιμότητα.
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ήδη έχετε ασκήσει αγωγές κατά της
θέσης σας σε διαθεσιμότητα και ότι η αναγκαιότητα της άσκησης της νέας
αγωγής δημιουργήθηκε μετά την τροποποίηση του νόμου την 7η.4.2014,
ήτοι μετά την κατάθεση και επίδοση των ασκηθέντων αγωγών σας, το
κόστος συμμετοχής καθενός από εσάς στα έξοδα κατάθεσης και επίδοσης
ομαδικής αγωγής ανέρχεται στο ποσό των130,00 ,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και το κόστος συμμετοχής από εσάς στα
έξοδα συζήτησης της αγωγής (μετά από περίπου 5 μήνες) ανέρχεται στο
ποσό των 130,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), το οποίο και θα
καταβληθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής.

Η ομαδική αγωγή θα πρέπει να κατατεθεί και επιδοθεί μέχρι την
22α.10.2014, άλλως αποσβύννεται το δικαίωμα προσβολής της απόλυσής σας
οριστικά. Οι ήδη ασκηθείσες αγωγές πριν από την τροποποίηση του νόμου,
εκτιμούμε ότι λόγω της νέας τροποποίησης του νόμου δεν σας καλύπτουν
πλέον.
Η αμοιβή μας θα καταβληθεί εφόσον γίνει δεκτή η αγωγή και εφόσον και
όταν εισπράξετε μισθούς υπερημερίας και θα ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί
του εισπραττόμενου ποσού (πλέον ΦΠΑ), όταν εισπραχθεί. Για τη συμφωνία
της αμοιβής θα κληθείτε να υπογράψετε ιδιωτικό συμφωνητικό.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις αγωγές παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, το αργότερο μέχρι 15.10.2014.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Βιολέττα Βασιλάκου – Δημήτρης Περπατάρης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ κ’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σόλωνος 51, Αθήνα, 10672
e-mail: dp@perpataris.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : info@perpataris.gr

Τηλ: 210-3645656 Fax: 210-3645651
Mobile: 6944-429645
www.perpataris.gr , www.facebook.com/perpataris.gr

