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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΑ
3Η ΥΠΕ
Μετά από επικοινωνία με τον διοικητή ενημερωθήκαμε ότι η γνωμοδότηση της
νομικού για την 2η δόση των αναδρομικών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

4η ΥΠΕ
Μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με την ΥΠΕ αναρτήθηκε στην διαύγεια το
χρονοεπίδομα που αποτελεί το πρώτο βήμα για την εξόφληση των αναδρομικών.
Ακολουθεί η ενημέρωση του ηλεκτρονικού προγράμματος και στην συνέχεια η
πληρωμή. Συνιστούμε υπομονή, η διαδικασία πήρε τον δρόμο της και την
παρακολούθουμε στενά.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΕ
Δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο υγείας οι επιτροπές κρίσεων. Θα τις βρείτε στην
ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται σε επαφή με τους
νομικούς που έχει ο καθένας για να μην παρέλθει η τελική ημερομηνία αίτησης για
την κρίση που είναι 30 Σεπτεμβρίου, όπως και για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες
που θα γίνουν.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου επεξεργάζεται υπόδειγμα αίτησης πρόσληψης
που πρέπει να υποβληθεί εως 30 Σεπτεμβρίου ώστε να εξαντλήσουμε όλες τις
νομικές πιθανότητες για την επαναπρόσληψη όσων το επιθυμούν.
Θα υπάρξουν ενημερώσεις το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα μας.
Σε βραδυνή σύσκεψη την Πέμπτη 10/8 μελών του ΔΣ με τον νομικό μας σύμβουλο
συζητήθηκαν πλην των ανωτέρω τα θέματα του ανθυγιεινού επιδόματος και της
διεκδίκησης των αναδρομικών των ΠΑΑ όχι μόνον από τον Δεκέμβριο του 2014
αλλά από την αρχική τους ένταξη στην ΠΑΑ. Έπονται τις ημέρες που ακολουθούν
αναλυτικές ενημερώσεις.
Παρακαλούμε τους διευθυντές των ιατρείων να κοινοποιούν στον σύλλογο τα
τρέχοντα προβλήματα που υποβάλλουν στις ΥΠΕ ώστε συντονισμένα να πιέζουμε
για την επίλυση τους.

Δυστυχώς τα προβλήματα κλιματισμού των ιατρείων συνεχίζουν και έτσι είμαστε
αναγκασμένοι να προσφύγουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες.
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