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    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

          Για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Πρόνοιας σας
ενημερώνουμε  ότι  για  όσους τα  εναπομείναντα χρόνια  εργασιακού βίου  δεν είναι
αρκετά συστήνουμε την παραμονή μας στη χαμηλότερη κατηγορία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

         Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι Μονάδες Υγείας αφέθηκαν στην μοίρα τους
και αποδείχθηκαν απροετοίμαστες για την υποδοχή του καύσωνα, παρά τις έγκαιρες
προειδοποιήσεις του συλλόγου μας,        με συνέπεια οι μεν συνάδελφοι να εργάζονται σε

         αφόρητες συνθήκες που καθίστανται ακόμα πιο δύσκολες λόγω της υποχρεωτικής
           χρήσης μάσκας και οι δε ασθενείς να προσέρχονται για εξέταση σε χώρους

      .ακατάλληλους να θεωρούνται χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας
Επειδή κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί, με τις τόσες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
που λάβαμε, στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε πέραν της κλήσης
για παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας, να προχωρήσουμε, μετά την παρέλευση
δεκαημέρου που λήγει τις επόμενες μέρες, και σε νομικές ενέργειες σύμφωνα με τις
υποδείξεις του νομικού μας συμβούλου.
Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των Κ.Υ.  να ενημερώσουν την διοίκηση άμεσα για τα
τρέχοντα  προβλήματα  κλιματισμού  ή  και  άλλα  και  να  τα  κοινοποιούν  και  στον
σύλλογο.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

1) Οι συνάδελφοι που εντάχθηκαν τελευταία στην ΠΑΑ και ειδοποιήθηκαν από τον
πρόεδρο και τη γ .  εν γραμματέα θα λάβουν σύντομα ειδοποίηση από το νομικό
γραφείο

2) Σχετικά  με  τις  αυξημένες  κρατήσεις  είμαστε  σε  αναμονή  για  πιθανότητα
εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  ΟΤΙ  ΟΙ  ΤΙΜΕΣ  ΠΟΥ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΝΟΜΙΚΟ  ΜΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΜΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΔΑΧ

     Η αίτηση γίνεται στην ΥΠΕ, και ισχύει ότι γράψαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση
σχετικά με τους νόμους που αφορούν το θέμα.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  (με νομικό τον κ. ΧΑΙΚΑΛΗ)

     Ενημερωθήκαμε ότι καθαρογράφτηκε  θετική απόφαση μιας ομάδας συναδέλφων
της 3ης ΥΠΕ αλλά δεν  γνωρίζουμε ακόμη  τα ονόματα τα οποία και θα αναρτηθούν
όταν  θα  μας  τα  στείλει  ο  δικηγόρος  και  ενημέρωση  με  όλες  τις  γραφειοκρατικές
ενέργειες που θα απαιτηθούν.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2014 (    .με νομικό τον κ  ΤΑΓΑΡΗ)

     Πρόκειται για πρωτόδικη απόφαση  και είμαστε σε αναμονή των ενεργειών της
διοίκησης        .  μετά την επίσημη ενημέρωση της από τον νομικό Καλωσορίζουμε τους
συναδέλφους μας       . .  .με στόχο πάντα την στελέχωση των Κ Υ με προσωπικό

       Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ για ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

         .       Η ενημέρωση από τον νομικό κ Ζαμπίτη ότι θα κατατεθεί εντός της εβδομάδος

  .ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Υφυπ  -  . . Μακεδονίας Θράκης κ Θ Καράογλου
   
            Απεστάλη στον υφυπουργό επιστολή με σκοπό την υπενθύμιση της

          επιβεβλημένης παρουσίας μας στην υπό διαμόρφωση επιτροπή για τη συζήτηση του
       στεγαστικού προβλήματος του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης εφόσον εμπλέκεται

   . . . .στους σχεδιασμούς το Κ Υ Π Αξιού

    Η ΠΦΥ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 

             Για άλλη μια φορά έρχεται στην επικαιρότητα το θέμα της ΠΦΥ μετά την τοποθέτηση
   .  .       σε συνέδριο του υπ Εσωτερικών κ Θεοδωρικάκου για την μεταφορά της ΠΦΥ στους

.  ,         δήμους Εκφράζουμε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε όποια σχέδια
     . απεργάζονται την υποβάθμιση της Δημόσιας ΠΦΥ

           

                          
                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

          Ο πρόεδρος                                                       Η γενική γραμματέας

    Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέττα Μανιάτη
          Χειρ. Ουρολόγος                                                    Γεν. Χειρουργός


