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Συνάδελφοι

  Μετά την Εκλογικο-απολογιστική Συνέλευση και την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

σας το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου ότι  οι εκλογές θα γίνουν 21 και 22

Νοεμβρίου,  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  και  στις  23  Νοεμβρίου  θα  συνεχίσει  η

ηλεκτρονική ψηφοφορία και παράλληλα η δια ζώσης ψηφοφορία θα γίνεται στα

γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 4, στον 1ο όροφο,

από τις 8.00 έως τις 20.00 με την επίδειξη δημοσίου εγγράφου. 

  Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ομοσπονδία και την

Εξελεγκτική  Επιτροπή  βρίσκονται  αναρτημένες  στην  ιστοσελίδα  μας  (αιτήσεις

υποψηφίων  για  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  ή  συνδυασμούς  ή  ανεξάρτητο  υποψήφιο)  και

συμπληρωμένες κατατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου, Αγγελάκη 37 στον 4ο όροφο

ή  στο  mail:info@seypika-thes.gr και  εναλλακτικά  στα  μέλη  του  απερχόμενου

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  προθεσμία  κατάθεσης  των  αιτήσεων,  σύμφωνα  με  το

καταστατικό, λήγει την Τρίτη  15/11/22 το μεσημέρι στις 14.00. Υποψήφιοι μπορούν

να  είναι  τα  οικονομικά  τακτοποιημένα  μέλη.  Στις  εκλογές  συμμετέχουν  όσοι  έχουν

καταθέσει αίτηση εγγραφής και όσοι βγήκαν στην σύνταξη μετά τον Γενάρη του 22.

  Οι  συνάδελφοι  επικουρικοί  μπορούν να  είναι  υποψήφιοι  και  να  ψηφίσουν για  το

Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά όχι για τους εκλέκτορες της

Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ) λόγω κωλύματος που προβάλει η ΑΔΕΔΥ.

  Συνάδελφοι μόνο η δική σας συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες μπορεί να δίνει

δύναμη στο Σύλλογο και στο νέο ΔΣ.  
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  Συνάδελφοι  το Δημόσιο σύστημα Υγείας απαξιώνεται  και  αφήνεται  στη μοίρα του

μέχρι την ολική του καταστροφή. Όμως ο πληγωμένος από τις εναντίον του πολιτικές

λαός  έχει  ανάγκη  από  την  ύπαρξη  και  την  ενδυνάμωση  της  Δημόσιας  Υγείας.  Οι

λειτουργοί  του  χρειάζονται  αγώνα  για  να  πάρουν  πίσω  την   μισθολογική

αποκατάσταση και την αξιοπρέπεια  τους. Συμμετέχουμε λοιπόν στις εκλογές για να

ακούγεται η φωνή μας. Ιδιαίτερα οι νεότεροι συνάδελφοι πρέπει να πλαισιώσουν το

Σύλλογο, να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας και  να του δώσουν νέα πνοή και

δύναμη.

ΓΙΑ ΤΟΝ  Σ.Ε.Υ.Π.  Π.Φ.Υ.  Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                        Μανιάτη Νικολέτα Καλπαζίδου Ζωή
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