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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 Συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 20/12/16 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του συλλόγου είχε τρίωρη σύσκεψη με τον νομικό μας σύμβουλο κ. Η. Σαρακενίδη από την οποία προέκυψαν τα εξής: 
1. Θα προχωρήσουμε σε διεκδίκηση του ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. Έως 30/12/16 πρέπει να υποβληθούν δυο αιτήσεις προς την ΥΠΕ και τον ΕΟΠΥΥ, υπόδειγμα των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Η αίτηση γίνεται με τους εξής τρόπους α. αυτοπροσώπως β. με εξουσιοδότηση σε άλλο άτομο γ. με κούριερ και επιφόρτιση του για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου δ. αν είναι αδύνατοι οι τρεις προηγούμενοι τρόποι, επίδοση με δικαστικό κλητήρα.                    

(Για τον ΕΟΠΥΥ θα σταλούν στις κατά τόπους διευθύνσεις ( ο καθένας στην πόλη του)  Δ/νση 3ης και 4ης ΥΠΕ: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54623)  Σε όλες τις περιπτώσεις ζητείται και φυλάσσεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και φωτοτυπία των δυο αιτήσεων. Η διεκδίκηση αφορά και ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. 2. Η διεκδίκηση της δεύτερης δόσης των αναδρομικών για την 4η ΥΠΕ.  3. Η διεκδίκηση αναδρομικών από τον 12/2014 έως την έκδοση των ΦΕΚ της 3ης και 4ης ΥΠΕ.  4. Πιθανές ενέργειες για τους συναδέλφους που δεν έχουν κριθεί ενώ έχουν κλείσει το ιδιωτικό τους ιατρείο.  5. Προτεινόμενες τροπολογίες α. για την αναγνώριση του χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου προϋπηρεσίας και β. για την κρίση όλων των συναδέλφων της 3ης και 4ης ΥΠΕ που δεν κρίθηκαν και άρση των απολύσεων. 6. Ενέργειες σχετικά με τις μετακινήσεις των γιατρών που δεν γίνονται με την θέληση τους.  
Αρχικά επείγει να ασχοληθούμε όλοι με το πρώτο θέμα, δηλαδή τις αιτήσεις για το ανθυγιεινό επίδομα και την νέα χρονιά θα ασχοληθούμε με όλα τα υπόλοιπα. 
Την Πέμπτη 22/12/16 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθηκε την υφυπουργό κα. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά μετά από προγραμματισμένο ραντεβού και την ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα ΠΕΔΥ της Μακεδονίας και της Θράκης. Επίσης ζητήσαμε την υποστήριξη της για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων θεμάτων που αντιμετωπίζουμε στην 3η και 4η ΥΠΕ.  
Συνάδελφοι  καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. 
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