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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα :

Μισθοδοσία γιατρών -οδοντιάτρων ΠΑΑ. Πορεία των νέων κρίσεων.

Συνάδελφοι
Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε την 3η και 4η ΥΠΕ και πρόεκυψαν τα εξής:
Σχετικά με τα έγγραφα που επιδώσαμε στις δύο ΥΠΕ που αφορούν στις κρατήσεις επί
του μισθού : Στην 3η ΥΠΕ οι αρμόδιοι υπάλληλοι μας ανέφεραν ότι λόγω φόρτου εργασίας
δεν ασχολήθηκαν ακόμη και θα ενημερώσουν τους ανώτερους τους για τα περαιτέρω.
Στην 4η ΥΠΕ η αρμόδια υπάλληλος μας ενημέρωσε ότι αναμένουν διευκρινιστική εγκύκλιο
από το υπουργείο Εργασίας για τις κρατήσεις και μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα
λόγω των ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών.
Σχετικά με την πορεία των εγγράφων των συναδέλφων που κρίθηκαν τελευταία :
Για την 4η ΥΠΕ: η διαπιστωτική πράξη εστάλη στο υπουργείο για να πάρει ΥΔΕ και στη
συνέχεια
θα
εκδοθεί
το
ΦΕΚ
ώστε
να
ολοκληρωθεί
η
ένταξη.
Για την 3η ΥΠΕ: η αρμόδια υπάλληλος απουσίαζε όποτε θα ενημερωθούμε την ερχόμενη
Δευτέρα (σήμερα) για την πορεία της διαπιστωτικής πράξης.
Συνάδελφοι, δυστυχώς παρατηρούμε ότι τα θέματα μας γενικά καθυστερούν καθώς
υπουργείο και ΥΠΕ ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τις ΤΟΜΥ . Στην επικείμενη
συνάντησή μας στο υπουργείο θα απαιτήσουμε να προχωρήσουν όλα τα θέματα που
εκκρεμούν. Να υπενθυμίσουμε ότι τίποτα από την θεματολογία που αναπτύξαμε στις 22
Δεκεμβρίου στο υπουργείο δεν έχει προχωρήσει.
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