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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Τρέχοντα ζητήματα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΣΥ
Η απόφαση δικαιώνει τους γιατρούς που προσέφυγαν με αναδρομικές καταβολές
από το 2012. Για τους υπόλοιπους θα ισχύσει από τώρα*. Το σκεπτικό είναι ότι οι
μειώσεις στο μισθολόγιο του ΕΣΥ είναι αντισυνταγματικές. Οι νομικοί μας είναι
ενημερωμένοι, αναζητείται το πλήρες κείμενο της απόφασης ώστε να
δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Η εκδίκαση της αγωγής της 3 ης ΥΠΕ στις 23 /2/17 δεν έγινε λογω αναβολής που
ζήτησε η ΥΠΕ και θα γίνει στις 14/06/18. Η αντίστοιχη εκδίκαση για την 4 η ΥΠΕ έχει
προσδιοριστεί για τις 22/03/18.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ: όσοι συνάδελφοι δεν έχουν προσκομίσει στον δικηγόρο πρόσφατο
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (από το 2017 και μετά) να του το στείλουν στο

φαξ: 2310522817 ή στο email: t.kiriakidou@hotmail. Αν δεν έχουν πρέπει άμεσα να
κάνουν αίτηση στην αντίστοιχη ΥΠΕ με αιτιολογία την δικαστική χρήση. Σε όσους λείπει το
πιστοποιητικό έχει σταλεί e mail από τον δικηγόρο.

ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΥΠΕ
Επισκεφτήκαμε εκ νέου την 3η ΥΠΕ την Τρίτη 27/2 όπου δυστυχώς διαπιστώσαμε
ότι η διαπιστωτική πράξη δεν έχει αποσταλεί ακόμη στην Αθήνα, με το αιτιολογικό
ότι έπρεπε να τα ελέγξει η νομικός της ΥΠΕ η οποία απουσίαζε στην Αθήνα (για
άλλη μια φορά σε δίκη κατά 35 περίπου απολυμένων συναδέλφων!!!). Θα
επανέλθουμε άμεσα και αν η διαδικασία δεν προχωρήσει ως το τέλος της
εβδομάδας θα γίνει έκτακτη σύγκληση του ΔΣ για περαιτέρω ενέργειες.
*Το θέμα της επαναφοράς του μισθού των γιατρών του ΕΣΥ στην προ του 2012
κατάσταση δεν είναι απλό, λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας,
αναμένεται ότι θα υψωθούν εμπόδια στην απόφαση του ΣτΕ και προφανώς θα
απαιτηθούν νομικές ενέργειες άγνωστης διάρκειας. Για το θέμα θα υπάρξει το
επόμενο διάστημα νομική ενημέρωση.
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