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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-B. EΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κύριοι,
Μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας και την ομαλοποίηση της κατάστασης
θεωρούμε ότι δύο θα πρέπει να είναι οι στόχοι της Ομοσπονδίας. Κατ’ αρχήν η
αναθεώρηση του καταστατικού ώστε να γίνουμε πιο αντιπροσωπευτικοί, πιο
αποτελεσματικοί και φυσικά πιο σύγχρονοι αλλά και εξίσου σημαντικός στόχος
είναι η ενοποίηση όλων υπό μια Ομοσπονδία γιατί οι διαχωρισμοί και οι διαιρέσεις
δεν ωφελούν και επιπλέον αποδυναμώνουν την προσπάθεια μας για την βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και την ανάδειξη του π. ΠΕΔΥ σε κύριο εκφραστή της ΠΦΥ.
Αναφέρουμε ως πρώην ΠΕΔΥ γιατί ως γνωστόν η ονομασία καταργείται με τον
τελευταίο νόμο και τα ιατρεία ονομάζονται Κ.Υ. αστικού τύπου. Με την Ομοσπονδία
θα πρέπει να συνταχθούν όλοι οι φορείς της δημόσιας ΠΦΥ (ΚΥ, περιφερικά
ιατρεία, ΤΟΜΥ εφόσον λειτουργήσουν κλπ).
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού της Ομοσπονδίας πρέπει όλοι
οι σύλλογοι να εκφράσουν τις απόψεις τους και μετά από διαβούλευση να
καταλήξουμε .
Οι πρώτες προτάσεις του συλλόγου μας είναι συνοπτικά οι ακόλουθες και
κατατίθενται για να ξεκινήσει ο διάλογος και περιμένουμε τη συμβολή όλων των
συλλόγων αλλά και των συναδέλφων οι οποίοι προς το παρόν δεν έγινε εφικτό να
μπορούν να εκφράζονται μέσω συλλογικών οργάνων.
Προτείνουμε λοιπόν :
1)Για λειτουργικούς λογούς τη συγχώνευση του συλλόγου Αττικής με τον σύλλογο
Πειραιώς.
2)Τη μείωση του αριθμού μελών για εκλογή αντιπροσώπων από 30, για κάθε
αντιπρόσωπο, σε 15. Μετά την μείωση του αριθμού των μελών μας, αυτό θα
βοηθήσει στη εκλογή αντιπρόσωπων και από μικρότερους συλλόγους και άρα σε
καλύτερη εκπροσώπηση.
3)Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ή της ηλεκτρονικής ή και των δυο, για
την διευκόλυνση της ψηφοφορίας, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα και τις
απομακρυσμένες περιοχές.
4)Ειδική μέριμνα υπό τον τύπο ίσως της ποσόστωσης ή όπως κρίνουν οι νομικοί
ώστε η νησιωτική χώρα να εκπροσωπείται με τουλάχιστον έναν σύμβουλο από το
Αιγαίο και έναν από το Ιόνιο.
5) Όλες οι ΥΠΕ να έχουν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στο Δ/Σ της Ομοσπονδίας.
6) Να υπάρχει η δυνατότητα, όταν το απαιτούν οι συνθήκες και για λογούς
ταχύτητας και ευελιξίας, να συγκαλείται η Ολομέλεια χρησιμοποιώντας τα

σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και να συνεδριάζει μέσω skype. Αυτό θα βοηθήσει σε
επείγουσες περιπτώσεις για την άμεση λήψη αποφάσεων χωρίς να απαιτούνται οι
μέχρι τώρα ισχύοντες καθορισμένοι χρόνοι ενημέρωσης των μελών για την
σύγκληση της Ολομέλειας της Ομοσπονδίας.
7)Στους νομούς που δεν θα υπάρχει εκλεγμένος αντιπρόσωπος, μετά τοπική
ψηφοφορία, να εκλέγεται υπεύθυνος επικοινωνίας με ένα αναπληρωματικό μέλος
που θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δ/Σ του συλλόγου που ανήκει αλλά και την
Ομοσπονδία για την επίλυση τοπικών θεμάτων.
Η πρότασή μας προς την Ομοσπονδία και η οποία ζητάμε να συζητηθεί στην
πρώτη Ολομέλεια είναι να εκπροσωπηθούν με έναν συνάδελφο και οι ΥΠΕ που δεν
έχουν κάνει εκλογές, όπως πχ η Κρήτη (7η ΥΠΕ), οι οποίες θα εκλέξουν τους
εκπροσώπους τους μετά τις εκλογές που πρέπει να πραγματοποιήσουν το επόμενο
διάστημα. Προσωρινά και έως τις εκλογές τους ο αντιπρόσωπος θα μετέχει στην
Ολομέλεια άτυπα και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Προφανώς είναι επιθυμητό να υπάρξουν πολλές προτάσεις που με την σύνθεσή
τους θα συμβάλουν στην βελτίωση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Στην επομένη Ολομέλεια προτείνουμε επίσης να συζητηθεί η περίπτωση νέων
εκλογών στους Συλλόγους και στην Ομοσπονδία αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τα
μέλη μας τουλάχιστον κατά 50% με την ενσωμάτωση των γιατρών και οδοντιάτρων
των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ και αυτό θα προϋπέθετε τις παραιτήσεις των ΔΣ
των συλλόγων και της Ομοσπονδίας και θα έδινε την δυνατότητα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στα νέα μέλη με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή.
Τέλος θέτουμε σε συζήτηση την πιθανότητα να γίνει πρόταση στην ΠΑΣΙΠΑΑ για
συνάντηση ώστε να βρούμε, ως οφείλουμε, τα σημεία σύγκλησης και σε
συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση να προχωρήσουμε στην επομένη ημέρα
των συλλόγων πριν μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις στην υγεία.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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