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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

            Όπως γνωρίζετε την 1η Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του συλλόγου μας με την παρουσία δυο νομικών, των κ.κ. Η. Σαρακενίδη
και  Π.  Ζαμπίτη,  οι  οποίοι  εκτενώς ανέλυσαν διάφορα θέματα όπως:  οι  ενέργειες,
ατομικές προσφυγές, για παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους που δεν
επιθυμούν  να  εκτελούν  χρέη  οικογενειακού  γιατρού,  η  τριτανακοπή  για  όσους
προσέφυγαν η οποία εκδικάστηκε στο Σ.τ.Ε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου αλλά και
ενημέρωση  για  πιθανές  διεκδικήσεις  σχετικά  με  τις  μισθολογικές  διαφορές,  το
ανθυγιεινό επίδομα κ.α.
            Μερικώς δεκτή έγινε η αγωγή για το ανθυγιεινό για την 3 η ΥΠΕ. Λεπτομέρειες
σύντομα.  Στις  11  Οκτωβρίου  εκδικάζεται  το  ανθυγιεινό  για  την  4η  ΥΠΕ.
Αναμένουμε  εντός  της  εβδομάδας  ανακοινώσεις  από  τους  δυο  νομικούς  για  τις
ενέργειες. Φυσικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας

Ήδη αναρτήθηκε στη διαύγεια, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, η μισθολογική
κατάταξη των συναδέλφων της 3ης ΥΠΕ που εντάχτηκαν στην ΠΑΑ το τρέχον έτος.
Αναμένεται και η μισθολογική κατάταξη αυτών της 4ης. 

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για τους 12 συναδέλφου του π.
Νοσοκομείου Παναγία οι οποίοι με δικαστική απόφαση επέστρεψαν στα νοσοκομεία
που  είχαν  μεταφερθεί  μετά  το  κλείσιμο  του  νοσοκομείου  και  από  τα  όποια
απολύθηκαν με τον ν. Γεωργιάδη.

Για  τους  επικουρικούς  ο  κ.  Σαρακενίδης  ενημέρωσε ότι  πρέπει  να  γίνουν
νομικές ενέργειες προς το τέλος της θητείας τους. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση
και ανάρτηση του σημειώματος του νομικού.

 Σχετικά με τις εκλογές στον Ι.Σ.Θ. δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι  θα έχουν
τακτοποιήσει την συνδρομή τους έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 το
μεσημέρι ή με διαδικτυακή πληρωμή έως και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου.
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