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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την  Τετάρτη  2/3/16  πραγματοποιήθηκε  η  Τακτική 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης 
- Β. Ελλάδος.

Παρουσία  του  δικαστικού  αντιπροσώπου εξελέγη  η  εφορευτική 
επιτροπή για τις εκλογές τις 20ης Απριλίου.
           Ακολούθησε η παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού ο 
οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια 
έγινε αναλυτική ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου. 
  
1.Σχετικά με τα θέματα του βαθμολογίου και του νέου μισθολογίου των 
συνάδελφων  ΠΑΑ  μετά  την  ψήφιση  των  νόμου  εξακολουθούν  να 
προκύπτουν  θέματα  όπως:  ο  χρόνος  που  θα  υλοποιηθεί  το  νέο 
βαθμολόγιο  καθώς  επίσης  και  το  από  πότε  (αναδρομικότητα)  θα 
εφαρμοσθεί  το νέο μισθολόγιο.  Στην συνέλευση  ο εργατολόγος κ.  Η. 
Σαρακενίδης  ενημέρωσε  το  σώμα για  τις  ενέργειες  που  πιθανόν  να 
χρειαστεί να γίνουν ανάλογα με το πότε και πως θα γίνει η καταβολή από 
τις ΥΠΕ.

2.Σχετικά  με  το  ωράριο  των  Μονάδων  Υγείας:  θα  συνεχιστούν  οι 
προσπάθειες, με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να επιτευχθεί η 
εξομοίωση με αυτό των ΚΥ .

3.  Ενιαίο  ψηφοδέλτιο:  Ο τρόπος λειτουργίας  μας  τα  τελευταία  χρόνια 
έδειξε  ότι  όλοι  μαζί  και  μόνο  ενωμένοι,  πέρα  από  κομματικές  και 
παραταξιακές  αγκυλώσεις,  μπορούμε  να  παλέψουμε  για  τα  δίκαια 
αιτήματα  του  κλάδου  και  για  μια  υψηλού  επιπέδου  ΠΦΥ.  Μετά  από 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, πρωτοπόροι στο χώρο μας και ξεπερνώντας 
όλα όσα χώριζαν τους γιατρούς στο πρόσφατο παρελθόν, με μοναδικό 
οδηγό  για  το  μέλλον  το  καλώς  εννοούμενο  συμφέρον  του  κλάδου, 
προτάθηκε στις επερχόμενες εκλογές να μην υπάρχουν συνδυασμοί αλλά 
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο.  Η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. 
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Οι στόχοι που ετέθησαν για το επόμενο διάστημα είναι:

• Πίεση στις ΥΠΕ για άμεση εφαρμογή του νέου βαθμολογίου.
• Πληρωμή όσο τον δυνατόν συντομότερα σύμφωνα με το νόμο για 
την αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ και στους άλλους 
δημόσιους φορείς.
• Πίεση  προς  το  Υπουργείο  Υγείας  για  την  αναδρομικότητα  των 
πληρωμών της 3ης και 4ης ΥΠΕ.
•  Κρίση όλων των συνάδελφων που δεν κρίθηκαν για οποιοδήποτε 
λόγο.
• Άρση  των  αναδρομικών  απολύσεων  και  κρίση  των  συναδέλφων 
αυτών.
• Εξομοίωση του ωραρίου με αυτό των γιατρών των ΚΥ.
• Ενέργειες  ώστε  να  λυθούν  τα  τρέχοντα  καθημερινά  προβλήματα 
στο ΠΕΔΥ όπως ελλείψεις (εκτυπωτές, μελάνια, αναλώσιμα υλικά), 
ελλείψεις  αντιδραστηρίων  των  μικροβιολογικών,  ακτινολογικών, 
οδοντιατρικών  εργαστηρίων  κλπ,  αναβάθμιση  του 
ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού
• Ενίσχυση  του  ΠΕΔΥ  με  προσωπικό  και  υλοποίηση  των 
δεσμεύσεων  του  Υπουργείου  για  την  επαναπρόσληψη  των 
απολυμένων συνάδελφων.
• Σχετικά  με  τους  επικουρικούς  γιατρούς,  συνθήκες  εργασίας 
ισότιμες και με προοπτική ένταξής τους στο σύστημα ώστε να δοθούν 
κίνητρα στους νέους γιατρούς, οι οποίοι αποτελούν τον απαραίτητο 
αιμοδότη του συστήματος. 
• Σε συνεννόηση  με την Ομοσπονδία, αίτημα για συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό  κ.  Α.  Τσίπρα  ώστε  να  τον  ενημερώσουμε  για  τα 
προβλήματα του ΠΕΔΥ και να προτείνουμε λύσεις για την ανάταξη 
της Π.Φ.Υ.

Ζητήθηκε  από  τα  μέλη  του  Συλλόγου  να  είναι  παρόντα  όπου 
χρειαστεί και να προσφέρουν τις ανεκτίμητες γνώσεις και την εμπειρία 
τους στους συνανθρώπους μας οι οποίοι κατατρεγμένοι κατέκλυσαν την 
χώρα και έχουν ανάγκη την συμπαράστασή μας.

Στη  Γενική  Συνέλευση  τιμήθηκε  με  αναμνηστική  πλακέτα  ο 
αντιπρόεδρος του συλλόγου μας και μέλος της Ολομελείας του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας  κ  Γ.  Ατματζίδης,  ο  οποίος  αποχωρεί  λόγω 
συνταξιοδότησης, για την πολυετή προσφορά του στο σύλλογο και στο 
συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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