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 Συνάδελφοι,

         Υπενθυμίζουμε ότι:

        Όσοι  από τους  συναδέλφους  έχουν τον  βαθμό του διευθυντή  πρέπει  έως 20
Οκτωβρίου  να  καταθέσουν  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ.  Αν  είναι  εκπρόθεσμοι  έως  20/11  έχουν
διοικητικό πρόστιμο, μετά τις 21/11 υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

        Την Δευτέρα 2|10 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Γώγο για νομικά θέματα
των  απολυμένων  και  όσων  υπηρετούν  με  δικαστικές  αποφάσεις.  Εκ  μέρους  των
απολυμένων συναδέλφων παρευρέθηκαν ο κ.Αθανασιάδης πρώην γ. γ. του συλλόγου και ο
κ. Σόρτσης πρώην μέλος του Δ|Σ. Είναι σημαντικό όσοι συνάδελφοι έχουν αποφασίσει ή θα
αποφασίσουν  την  συνέχιση  του  νομικού  αγώνα  να  το  δηλώσουν  ώστε  να  γίνουν  οι
απαιτούμενες ενέργειες. Όσοι εκ των υπηρετούντων αποφασίσουν την άμεση ένταξή τους
στην  ΠΑΑ  πρέπει  να  κάνουν  συγκεκριμένες  ενέργειες  παραίτησης  από  δικαστικές
διεκδικήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι συνάδελφοι που απολύθηκαν (μη υπηρετούντες) και κατέθεσαν αίτηση επανένταξης
να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους για πιθανές νομικές ενέργειες.  

        Την Τρίτη 3/10 έγινε συνάντηση με τον κ. Σαρακενίδη με θέματα: τις προτεινόμενες
ενέργειες των ΠΑΑ για την διεκδίκηση των αναδρομικών από την ένταξη στην ΠΑΑ δηλ. τον
3ο του  2014.  Επίσης  θέματα  υπηρετούντων  με  δικαστικά  και  απολυμένων  όπως  και  η
απάντηση  με  εξώδικο  στο  εξώδικο  του  υποδ.  της  4ης  ΥΠΕ  κ.  Θεοδωρίδη εναντίον  του
συλλόγου μας. Τα δυο εξώδικα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας όταν γίνει η επίσημη
επίδοση της εξώδικης απάντησής μας.

       Σχετικά με τις υποθέσεις εκδίκασης του νοσοκομειακού επιδόματος σε τηλεφωνική
επικοινωνία  που  είχαμε  με  τον  κ.  Χαϊκάλη  ενημερωθήκαμε  ότι  εκδίκασε  2  ομάδες
συναδέλφων το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ζητήσαμε αναλυτική ενημέρωση.
Ο  κ.  Χαϊκάλης  επέμενε  στη  διαβεβαίωση  ότι  απαντά  σε  όλα  τα  τηλεφωνήματα  και
ενημερώνει αναλυτικά όσους έρχονται σε επαφή μαζί του.



      Οι  κρίσεις  των συναδέλφων ΠΕ αναμένονται  εντός του Οκτωβρίου.  Την ερχόμενη
εβδομάδα  θα  επισκεφτούμε  εκ  νέου  τις  2  ΥΠΕ  ώστε  να  ενημερωθούμε  σχετικά  με  τη
συγκρότηση  των  συμβουλίων,  τις  ημερομηνίες  και  τις  πιθανές  ελλείψεις  στους
υπηρεσιακούς  φακέλους  των  συναδέλφων.  Θα  προσπαθήσουμε  να  πιέσουμε  για  την
γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

      Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που εγγράφονται στον σύλλογο για πρώτη φορά και
βέβαια όσους επανακάμπτουν. Η μαζική συμμετοχή στο σύλλογο μας δίνει τη δύναμη και
τη δυναμική να συνεχίσουμε να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, ποιοτικότερη
παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και αναβάθμιση των δημόσιων δομών της ΠΦΥ.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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