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3  η ΥΠΕ:   Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση στο τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι συνάδελφοι 
να πληρωθούν για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ.

4  η ΥΠΕ:   Στη σημερινή επικοινωνία μας με το Yπουργείο Yγείας ενημερωθήκαμε ότι λόγω βλάβης 
στον η/υ του τμήματος ανθρωπίνων  πόρων υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση στην αποστολή των 
εγγράφων στην ΥΔΕ!  Φυσικά  πιέζουμε  καθημερινά  και  ενημερωνόμαστε  για την  πορεία  των 
εγγράφων.
     Σχετικά με τις  πληροφορίες που διαρρέουν για τις αναδρομικές πληρωμές  και από πότε 
ισχύουν πρέπει να αναφέρουμε τα εξής :

Το νέο μισθολόγιο, με τους καινούργιους βαθμούς, ισχύει από το τελευταίο ΦΕΚ (02/2016) 
ενώ κανονικά θα έπρεπε  το χρονοεπίδομα να ισχύσει   από την έκδοση  του περσινού 
πρώτου ΦΕΚ. Εμείς βέβαια έχουμε προτείνει να υπάρξει τροπολογία ώστε όλες οι ΥΠΕ να 
πληρωθούν  από  τον  12/2014  γιατί   αυτό  είναι  το   δίκαιο  και  πρέπει  να  είναι  η  ίδια  
ημερομηνία  πληρωμής  για  όλους.  Εννοείται  ότι  όταν  γίνουν  οι  πρώτες  πληρωμές  και 
μάλιστα  των  αναδρομικών  (οι  οποίες  θα  γίνουν  σε   δεύτερη  φάση  από  ότι 
πληροφορούμαστε, θα γίνει γενική συνέλευση στην οποία ο νομικός μας σύμβουλος θα μας 
ενημερώσει  για όλες τις  νομικές  ενέργειες  που πρέπει  να κάνουμε ώστε  να  γίνουν οι 
πληρωμές σύμφωνα με τον  νόμο. 

      Σχετικά με το πάγωμα ή την κατάργηση των ειδικών μισθολογίων, είμαστε σε εγρήγορση 
ώστε  να  μην  αιφνιδιαστούμε  από  τις  εξελίξεις  και   οποιαδήποτε  αλλαγή  θα  ισχύσει  από  τον 
01/2017 και βέβαια έως  τότε όλοι οι συνάδελφοι ΠΑΑ θα έχουν τακτοποιηθεί βαθμολογικά και 
οικονομικά σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ.
     Συνάδελφοι,
    Μπαίνουμε σε μια φάση ειδικών καταστάσεων που ίσως χρειαστεί να προσφύγουμε νομικά 
ακόμα και για τα αυτονόητα αλλά επίσης και να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως 
αυτές των υποχρεωτικών μετακινήσεων συναδέλφω για την κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας 
φροντίδας ενώ ανήκουμε στην ΠΦΥ. Αυτό θα αποτελέσει επίσης ερώτημα προς τους νομικούς μας. 
Γενικά ο κλάδος πρέπει να βρίσκεται σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας και ζητούμε από όλους τους 
συναδέλφους να πλαισιώσουν τον σύλλογο, ανεξαρτήτως προηγούμενων επιλογών τους,  για να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπάρχοντα οξυμένα προβλήματα αλλα και  τα επερχόμενα. 
Παρά τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία του κλάδου είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους 
δοκιμαζόμενους κατοίκους της χώρας .

   ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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