ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΚ:54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ.πρωτ: 170

Website: www.seypika-thes.gr
e-mail: info@seypika-thes.gr

Θεσσαλονίκη 14/07/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την 2η δόση των αναδρομικών
Μετά από συνεχείς επαφές που εντάθηκαν τις τελευταίες
ημέρες με τις διοικήσεις της 3 ης και 4ης ΥΠΕ, σχετικά με το θέμα των
αναδρομικών, προέκυψαν τα εξής:
Για την 3η ΥΠΕ: ανατέθηκε στην νομική σύμβουλο η γνωμοδότηση
επί του θέματος, βέβαια με λανθασμένες ημερομηνίες τις οποίες
επισημάναμε και ζητήσαμε την ανάκληση και ορθή ανάρτησή της.
Εντύπωση προκαλεί ότι για ένα θέμα που όλη η Ελλάδα έχει ήδη
πληρωθεί και ακόμα έχουν εξοφληθεί οι συνάδελφοι από το πρώην
νοσοκομείο ΙΚΑ που εργάζονται στα διάφορα νοσοκομεία της 3 ης και
4ης ΥΠΕ, απαιτείται γνωμοδότηση. Η ΑΔΑ είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα μας. Επίσης εντύπωση μας προκαλεί ότι για το θέμα των
62,4 ευρώ των δ/ντων ζητείται επίσης γνωμοδότηση. Να
υπενθυμίσουμε ότι έχουμε επιδώσει εδώ και πολλούς μήνες την
σχετική νομοθεσία στους διοικητικούς υπαλλήλους της ΥΠΕ και
στην τελευταία συνάντηση με τον διοικητή και όλο το επιτελείο
υπήρξε ρητή δέσμευση ότι θα δοθεί τον επόμενο μήνα και δεν υπήρξε
καμία αντίρρηση! Επισημάναμε επίσης ότι από πλευράς μας δεν θα
γίνει ανεκτή καμία διάκριση στην αντιμετώπιση των συναδέλφων
Για την 4η ΥΠΕ: σε χθεσινή μας επικοινωνία με την διοίκηση, μας
ανέφεραν ότι επίσης αναμένεται η γνωμοδότηση της νομικής
συμβούλου.
Βέβαια επισημάναμε και στις δυο διοικήσεις της 3 ης και 4ης
ΥΠΕ ότι η περίοδος ανοχής έχει παρέλθει προ καιρού και
αναμένουμε τις οριστικές τους απαντήσεις έως την ερχόμενη Δευτέρα
ώστε να κλείσει το θέμα αυτό που έχει ταλαιπωρήσει γιατρούς και
σύλλογο επί ένα και πλέον χρόνο.

Σχετικά με τον κλιματισμό
Παρ’ όλες τις ενέργειες και τις γραπτές μας ενημερώσεις στην
διοίκηση τα προβλήματα ψύξης επανέρχονται με νέες βλάβες και
καθυστερήσεις στην επίλυση των προβλημάτων. Θα επισκεφθούμε το
τμήμα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (της επιθεώρησης
εργασίας) για να αναφέρουμε τα προβλήματα.
Φυσικά τις επόμενες ημέρες θα προκαλέσουμε συνάντηση με
την διοίκηση και τους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών ώστε
πέραν της αντιμετώπισης των τρεχόντων προβλημάτων να γίνει
έγκαιρα η προετοιμασία για την θέρμανση για τον ερχόμενο χειμώνα.
Παρακαλούμε για μια ακόμα φορά τους δ/ντες των ιατρειών να
ενημερώνουν την διοίκηση για τα προβλήματα που προκύπτουν και
να τα κοινοποιούν στον σύλλογο ώστε να πιέσουμε για την επίλυση
τους.
Δεν λησμονούμε το θέμα των ελεγκτών της 25ης Μαρτίου
που προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες για τα οποία έχουμε
ενημερώσει την Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε τις απαραίτητες
ενέργειες.
Για το θέμα της κρίσης των γιατρών ΠΕ αναμένουμε το
πολυνομοσχέδιο «σκούπα» (άρθρο 48) ή το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ
που κατά τα λεγόμενα του υπουργείου θα έπρεπε να έχει κατατεθεί
εντός Ιουλίου.
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους του ΠΕΔΥ
Αλεξανδρούπολης που μαζικά ζήτησαν την εγγραφή τους στον
σύλλογο μας μετά την προ ημερών επίσκεψη του προέδρου στο
ΠΕΔΥ Αλεξανδρούπολης. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, χαράζει
τον δρόμο και για την εγγραφή μελών από άλλους νομούς με στόχο
την ενδυνάμωση του συλλόγου ώστε η φωνή μας να είναι πιο
«δυνατή» και αποτελεσματική.
Καλούμε τους συνάδελφους όλων των νομών Μακεδονίας-Θράκης
(3η και 4η ΥΠΕ), γιατρούς των ΜΥ, των Κέντρων Υγείας και των
Π.Ι. της 3ης και 4ης ΥΠΕ που ανήκουν πλέον στο ΠΕΔΥ (ν. 4238
ΦΕΚ Α38 17/2/14, άρθρο 2, παρ.1), να εγγραφούν στο σύλλογο. Να
υπενθυμίσουμε ότι στον επερχόμενο νόμο για την ΠΦΥ πλέον όλα
τα ιατρεία του πρώην ΙΚΑ νυν ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας, θα
ονομάζονται Κέντρα Υγείας.
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