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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΑ

3η ΥΠΕ 
Με  σημερινό  του  έγγραφο  ο  διοικητής  εντέλλει  τους  υπεύθυνους
μονάδων να ενημερώσουν ότι τα αναδρομικά του χρονοεπιδόματος θα
δοθούν αρχόμενης της καταβολής τους από την μισθοδοσία Οκτωβρίου
του 2017 και για το διάστημα από 26/03/15 έως και 20/02/16.
Εντύπωση μας προκαλεί οτι ο διοικητής δεν κοινοποιεί το έγγραφο και
προς  τον  σύλλογο ενώ γνωρίζει  τις  προσπάθειες  που έχουν  γίνει  σε
πολλαπλά  επίπεδα  για  την  λήψη  της  τελικής  αυτής  απόφασης.
Καλόπιστα θα το θεωρήσουμε έλλειψη καλών τρόπων ή τακτ και θα
προχωρήσουμε παρακάτω.

4η ΥΠΕ 
Ως  γνωστόν  η  διαδικασία  έχει  ξεκινήσει  και  σύντομα  ελπίζουμε  να
ολοκληρωθεί. Την παρακολουθούμε στενά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΑ ΚΑΙ ΠΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.

Μετά  από  προσωπικές  μας  επικοινωνίες  με  την  ΑΔΕΔΥ  και  σε
συνεργασία  με  την  εκτελεστική  γραμματεία  της  Ομοσπονδίας  μας
αποφασίσαμε  να μην  συμμετάσχουμε στην  αξιολόγηση.  Το  σκεπτικό
της απόφασης θα το διαβάσετε σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που
θα  βγει  το  επόμενο  διάστημα.  Στην  ιστοσελίδα  μας  www.seypika-
thes.gr έχουμε δημοσιεύσει τις τρεις ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ σχετικά
με την αξιολόγηση. Σημειωτέον η ΑΔΕΔΥ μας καλύπτει απολύτως οπότε
μην έχετε τον φόβο πιθανών επιπτώσεων και προτείνει τα έγγραφα να
υποβληθούν στους συλλόγους μόνον με το ονοματεπώνυμο.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Στην  ιστοσελίδα  μας  υπάρχει  το  υπόδειγμα  της  αίτησης  που  αφορά
υπηρετούντες  γιατρούς.  Η  καταληκτική  ημερομηνία  είναι  30
Σεπτεμβρίου και  η θητεία των συμβουλίων κρίσεως είναι  έως τις  31
Οκτωβρίου  οπότε  θα  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  κρίσεις.  Οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν προ τριμήνου περίπου ισχύουν.
Όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχικά το βιογραφικό τους με τους χρόνους
προϋπηρεσίας  τους  ή όσοι  το  έχουν καταθέσει  το  2014 μπορούν να
υποβάλλουν συμπληρωματικό ή νέο πλήρες. Θα ενημερωθούμε και θα
σας  ανακοινώσουμε  λεπτομέρειες  επί  του  θέματος  ώστε  να
διευκολύνουμε τις επιτροπές κρίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

Στην  ιστοσελίδα  μας  υπάρχουν  αναρτημένες  αιτήσεις  για  διάφορες
κατηγορίες.  Όσοι  ζήτησαν  μόνο  αποζημίωση  είναι  στην  κατηγορία
αυτών που δεν έκαναν αγωγές.  Ενημερωθήκαμε ότι  προκύπτουν και
άλλες  υποκατηγορίες  οπότε  σε  συνεργασία  με  τον  νομικό  μας  θα
επεξεργασθούμε αιτήσεις που να τους καλύπτουν όλους.
Να  σημειώσουμε  ότι  αυτή  η  διαδικασία  αφορά  μόνον  αυτούς  που
επιθυμούν  την  ένταξη  τους.  Οι  πιθανότητες  βέβαια  αυτών  που  δεν
έκαναν καθόλου αγωγές είναι σαφώς μικρότερες. Για κανέναν όμως δεν
μπορούμε  να  προδικάσουμε  το  αποτέλεσμα  των  δικαστηρίων.  Αν
κάποιοι κερδίσουν με αγωγή την επανένταξη τους και υπαναχωρήσουν
θα  χάσουν  το  δικαίωμα  της  αποζημίωσης.  Σας  προτείνουμε  να
συζητήσετε  με  τους  νομικούς  σας  συμβούλους  τις  λεπτομέρειες.  Ο
σύλλογος ήταν  και είναι κοντά σας και εύχεται καλή επάνοδο σε όσους
το επιθυμούν.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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