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                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
             Μετά τις επισκέψεις του ΔΣ στις 16 και 18 Απριλίου στους νομικούς μας 
συμβούλους κ.κ. Κ. Γώγο και Η. Σαρακενίδη και πρόσφατη συζήτηση με το νομικό 
σύμβουλο της ΟΕΝΓΕ κ. Μιχαήλ προέκυψαν τα εξής: 

   Αφορά ΠΑΑ και ΠΕ: 
      Για το ανθυγιεινό επίδομα (κ. Σαρακενίδης) : οι συνάδελφοι  της 3ης ΥΠΕ που 
υπέβαλαν αίτηση πρέπει να προσκομίσουν στον δικηγόρο την βεβαίωση 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ έως 30 Μαΐου και οι συνάδελφοι της 4ης έως τέλος 
Σεπτεμβρίου. 
    Για όλους θα ακολουθήσει εντός της εβδομάδος η εξώδικη αίτηση που πρέπει να 
καταθέσουμε για τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, επίδομα αδείας). 

Αφορά τους ΠΑΑ: 
       Για την προσφυγή κατά των καθυστερημένων πληρωμών των αναδρομικών (για 
διεκδίκηση του μισθού από τον Μάρτιο του 2014 και όχι από την έκδοση των ΦΕΚ) 
των ΠΑΑ θα υπάρξει ανακοίνωση τον επόμενο μήνα (Μάιο) σχετικά με την 
ημερομηνία εκδίκασης της αγωγής, για όσους βεβαία έχουν κάνει αίτηση με τον κ. 
Σαρακενίδη.  

Αφορά τους απολυμένους και υπηρετούντες ΠΕ οι οποίοι έχουν 
προσφύγει με τον κ Γώγο: 
        Για τις εφέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας (με τον κ. Γώγο) θα ενημερωθείτε από 
την ιστοσελίδα μας, όπου έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των ενδιαφερομένων, κατά 
ομάδες με συνοδό ενημερωτικό σημείωμα για τις ημερομηνίες, ανά ομάδα,  πριν από 
τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο του κ. Γώγου για όσους 
ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη δίκη. 
 
 
 
 
 



Αφορά τους ΠΑΑ:  
       Σχετικά με το θέμα της επαναφοράς του μισθού των γιατρών ΕΣΥ στα προ του 
2012 επίπεδα, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ  αλλά και την 
αναδρομική χορήγησή του, μετά την αίτηση που υπέβαλαν οι συνάδελφοι ΠΑΑ στις 
αντίστοιχες ΥΠΕ το ζήτημα έχει ως εξής: 
1)Για μεν τα αναδρομικά είναι ΕΠΕΙΓΟΝ να γίνουν άμεσα ενέργειες (εντός του 
επόμενου 7ημερου). Επικοινωνήσαμε με τον νομικό κ.Μιχαήλ1 που χειρίζεται το 
θέμα των νοσοκομειακών και αναρτούμε το ενημερωτικό σημείωμα που μας έστειλε. 
2)Για την εναρμόνιση της μισθοδοσίας από την ημερομηνία της απόφασης του ΣΤΕ 
δεν υπάρχει βία και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. ( Σαρακενίδης) 
 
Για το νοσοκομειακό επίδομα αφορά ΠΑΑ και ΠΕ και απολυμένους που χειρίζεται 
ο νομικός κ. Χαϊκάλης έχουμε αναρτήσει ήδη οδηγίες για διάφορα γκρουπ. Θα 
ακολουθήσουν αναρτήσεις και για τις υπόλοιπες ομάδες όταν 
προκύπτουν  δικαστικές αποφάσεις και θα ζητά ο νομικός. 
 
Οι διαπιστωτικές πράξεις της 3ης ΥΠΕ για όσους έκλεισαν τα ιατρεία τους και 
εντάχτηκαν στην ΠΑΑ έφυγαν για το υπουργείο στις 11Απριλιου. Ως γνωστόν οι 
αντίστοιχες της 4ης ΥΠΕ ήδη συμπλήρωσαν πάνω από ένα μήνα εκεί. Γινεται 
προσπάθεια για επιτάχυνση της εκνευριστικά αργής διαδικασίας. 
 

     Συνάδελφοι τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ΠΦΥ με την αλλαγή 

των σχεδιασμών της χωροταξίας των ΤΟΜΥ, την ένταξη των παθολόγων, γενικών 
γιατρών και παιδιάτρων των Κ.Υ. στους οικογενειακούς γιατρούς, καθώς και άλλες 
σπασμωδικές κινήσεις πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής μας. Κύριο μέλημά 
μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ΠΦΥ και η διατήρηση του κύρους των 
λειτουργών της. 
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα μας. Όσοι, έστω και 
λίγοι, δηλώνουν ότι δεν ενημερώθηκαν για κάποιο θέμα θεωρούμε απλά ότι είναι 
αδιάφοροι και μετατοπίζουν τις ευθύνες. 

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              Σάββας Παρασκευόπουλος                            Νικολέτα Μανιάτη        

                      Χειρουργός  Ουρολόγος                                                 Γεν.   Χειρουργός 

 

                                                           
1  Αναρτούμε τμήμα του ενημερωτικού σημειώματος που απέστειλε ο κ. Μιχαήλ και αφορά στην 
τριτανακοπή που πρέπει να κάνουν επειγόντως μόνο οι μόνινοι ΠΑΑ και αφορά στην αναδρομικότητα 
των αιτουμένων μισθών. Για τους ΙΔΑΧ ΠΑΑ θα αναρτηθεί το υπόλοιπο τμήμα του ενημερωτικού τις 
επόμενες ημέρες. Δείτε τα ενημερωτικά σημειώματα 


