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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
             Συνάδελφοι όπως εξηγήσαμε αναλυτικά στην πρόσφατη γενική συνέλευση η 
τριτανακοπή αφορά την αναδρομική απαίτηση επαναφοράς του μισθού στα προ 
του 2012 επίπεδα και έως τον Φεβρουάριο 2018, αφορά όλους τους ΠΑΑ, μόνιμους 
και ΙΔΑΧ, κατά την άποψη όλων των νομικών με τους οποίους επικοινωνήσαμε. 
Για την εφαρμογή της απόφασης για το μετά τον Φεβρουάριο του 2018 
διάστημα θα απαιτηθεί νέα προσφυγή, εφόσον θεωρείται σίγουρη η άρνηση της 
υπηρεσίας να συμμορφωθεί, και με την όποια θα ασχοληθούμε σε δεύτερο χρόνο. 
      Η τριτανακοπή ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ για τους οποίους θα υπάρξει 
σχετική ενημέρωση σύντομα. 
      Επειδή οι ημερομηνίες πιέζουν και υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, στην 
ιστοσελίδα μας, με ημερομηνία 22 Μαΐου, έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σε  ενημερωτικό σημείωμα από τον κ. Π. Ζαμπίτη συνεργάτη του κ. 
Μ. Μιχαήλ στη Θεσσαλονίκη. 
      Το εύρος της δαπάνης είναι κλιμακωτό και εξαρτάται από τον αριθμό αυτών που 
θα προσφύγουν. Όπως αναφέρουμε πάντα η επιλογή των νομικών είναι προσωπική 
ευθύνη του καθενός, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπογράφουμε ένα 
συμφωνητικό ανάθεσης και διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους.  
      Σχετικά με τις διαπιστωτικές πράξεις, όσων κρίθηκαν το 2017 αλλά και για τις 
διαπιστωτικές που ‘’εκκρεμούν’’ από το 2014, η ενημέρωση είναι ότι: για την μεν 4η 
ΥΠΕ επέστρεψαν για να αποσταλούν εντός της εβδομάδας προς δημοσίευση σε 
ΦΕΚ, για δε την 3η ΥΠΕ είναι στην Αθήνα  και πιέζουμε για γρήγορη διεκπεραίωση. 
     Για τις αυξημένες κρατήσεις (πρόνοια κλπ) γίνονται συντονισμένες ενέργειες του 
συλλόγου με την Ομοσπονδία για την τελική του επίλυση. 
     Το ανθυγιεινό επίδομα της 3ης ΥΠΕ θα δικαστεί εντός του Ιουνίου και θα πρέπει 
να αναζητήσουμε τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών για να τα 
παραδώσουμε  στον κ. Σαρακενιδη έως τέλος Μαΐου με ότι άλλο απαιτείται. 
Για την 4η ΥΠΕ η εκδίκαση είναι για τον Σεπτέμβριο και ισχύουν τα ιδία έως τέλος 
Αυγούστου. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. 
     Το θέμα των οικογενειακών γιατρών των Κ.Υ., τα λειτουργικά και άλλα θέματα 
συζητήθηκαν αναλυτικά την προηγούμενη Τρίτη στην Γ.Σ. Για οποιαδήποτε απορία 
τα μέλη του συλλόγου μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. 
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