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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σχετικά με τους οικογενειακούς γιατρούς 

Όπως ενημερωθήκαμε από τους νομικούς και έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενη 

ανακοίνωση οι προτεινόμενες δράσεις είναι ατομικές αγωγές των γιατρών (παιδίατροι, 

παθολόγοι, γεν. ιατροί)  που δεν επιθυμούν να εκτελούν και χρέη οικογενειακού. Έως τo 

τέλος του μήνα όσοι ενδιαφέρονται να μετέχουν των νομικών ενεργειών να το δηλώσουν 

στον νομικό μας κ. Σαρακενίδη ή να προσφύγουν με όποιον νομικό επιθυμούν. Στην Αθήνα 

η πρώτη δίκη, αφορά εβδομήντα συναδέλφους,  αναβλήθηκε για τις 16/11/18.  

 

Σχετικά με το ανθυγιεινό επίδομα 

Όπως γνωρίζετε έχουν εκδικαστεί πρωτόδικα και για την 3η και για την 4η ΥΠΕ. Η 

αγωγή της 3ης ΥΠΕ έγινε μερικώς δεκτή και αναμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για 

τις διευκρινήσεις. Στην 4η είμαστε σε αναμονή απόφασης.  Όσοι δεν έχουν προσφύγει έως 

τώρα μπορούν να το κάνουν μέχρι  15/11/18 με τα δικαιολογητικά που θα βρούνε στην 

ανακοίνωση με ημερομηνία 14/10/18. 

 

Σχετικά με την μισθοδοσία σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ  

Ο κ. Ζαμπίτης μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια σιωπηρή παράταση για όσους 

επιθυμούν να προσφύγουν έως και την Παρασκευή 2/11/18 ώστε να αποστείλουν τα 

δικαιολογητικά που έχουμε αναρτήσει σε προηγούμενη ανακοίνωση μας (14/10/18).  

 

Σχετικά με τις αυξημένες εισφορές στη μισθοδοσία 

Μετά την γνωμοδότηση που έχουμε στα χέρια μας ετοιμάζεται εργολαβικό για την 

προσφυγή όσων επιθυμούν.  
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Σχετικά με όσους πρόσφατα εντάχθηκαν στην ΠΑΑ.  

Καταβλήθηκε η μισθοδοσία της 3ης ΥΠΕ ως ΠΑΑ και εκδόθηκε και η βεβαίωση 

αποδοχών. Αναμένουμε το ίδιο και  για την 4η ΥΠΕ πιθανώς στην επόμενη μισθοδοσία.  

 

Σχετικά με το κλείσιμο ιατρειών συνάδελφων ΠΕ  

Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο δεκαπενθήμερο. Παρακαλούμε όσους 

επιθυμούν να ενταχθούν στην ΠΑΑ έως 31/12/18 να επικοινωνήσουν με το σύλλογο.  

 

Σχετικά με τους συνάδελφους ΠΕ που επιθυμούν συνέχιση του παρόντος 

καθεστώτος  

Να επικοινωνήσουν με τους νομικούς τους συμβούλους ώστε να 

πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Σχετικά με τους επικουρικούς γιατρούς  

Στο επόμενο δεκαπενθήμερο θα γίνει ειδική συνάντηση για το θέμα της παράτασης 

της θητείας τους με τον νομικό σύμβουλο του συλλόγου. Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε 

ημέρα και ώρα.  

 

Σχετικά με ομάδα απολυμένων του κ. Γώγου 

Υπάρχει ομάδα απολυμένων συναδέλφων για τους οποίους δεν έχει εκπνεύσει η 

προθεσμία άσκησης έφεσης και θα ενημερωθούν από τον νομικό για την δυνατότητα 

συνέχισης της δίκης 

 

*Διαβάστε την παρούσα  σε συνδυασμό με την επείγουσα ανακοίνωση του συλλόγου στις 

14/10/18 

 

 ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

   Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

          Σάββας Παρασκευόπουλος                                         Νικολέτα Μανιάτη   
             Χειρουργός  Ουρολόγος                                                     Γεν.  Χειρουργός 

 


