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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας την Πέμπτη 8/11/18 για 
τα αναδρομικά προκύπτουν τα εξής: 

 
θα δοθούν αναδρομικά στους γιατρούς του ΕΣΥ από τον 11ο του20 

14 έως και τον 12ο του 2016. 
Ειδικά για την 3η και 4η ΥΠΕ   τα ΦΕΚ βγήκαν με καθυστέρηση το 2015 

άρα η καταβολή των αναδρομικών που ξεκινάει από την δημοσίευση του ΦΕΚ 
σημαίνει περίπου 4 μήνες λιγότεροι για την 3η ΥΠΕ και 8 μήνες για την 4η. 

 
Πότε και αν δοθούν εφάπαξ  ή με δόσεις δεν έχει διευκρινισθεί ακόμη. 
 
Τα αναδρομικά ισχύουν και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά 

ήταν εν ενεργεία το επίμαχο διάστημα (από Νοέμβριο του 2014 έως και τον 
Δεκέμβριο του 2016 αλλά για 3η και 4η ΥΠΕ από την αντίστοιχη έκδοση του 
ΦΕΚ δηλαδή 03/2015 και 07/2015). 

 
Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ όμως είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι μετά την 

1/1/17 δεν έχει υποχρέωση επαναφοράς του μισθού στα επίπεδα τα προ του  
2012 αλλά ούτε και μετά την 1/3/18 όπως ρητά ανέφερε η απόφαση του ΣτΕ 
γιατί από 1/1/17 άλλαξε το μισθολόγιο και κατ' αυτούς δεν εμπίπτει πια στην 
απόφαση του ΣτΕ. Αυτό ρητά αναφέρεται σε παράγραφο της τροπολογίας 
όπου αποσυνδέει την καταβολή των αναδρομικών από την αύξηση του 
μισθού αλλά και την αναπροσαρμογή της σύνταξης. 

Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε τους συναδέλφους να 
προσφύγουν για διεκδίκηση της επαναφοράς του μισθού (νομική 
κατοχύρωση) σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ αλλά και του υπόλοιπου 
χρονικού διαστήματος (1.1.2017 έως τον Φλεβάρη του 2018). 

Ζητήσαμε -μετά από αίτημα συναδέλφων- από το γραφείο του κ. Π. 
Ζαμπίτη (26ης Οκτωβρίου 28, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310544.922 Fax: 2310- 
544.022) και δέχθηκε να παρατείνει την ημερομηνία αποδοχής 
δικαιολογητικών και πληρωμής έως και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου έως 
ότου γίνει κατανοητό απ' όλους -μετά  και την ψήφιση της τροπολογίας- τι 
ακριβώς συμβαίνει. 

 
Σημ.Η  επιλογή νομικού είναι ευθύνη του καθενός. 
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