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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την  Τετάρτη  28/6/17  πραγματοποιήθηκε έκτακτο

διοικητικό  συμβούλιο του  συλλόγου  μας  μετά  τις  τελευταίες

εξελίξεις.  Συζητήθηκε:  η  2η  δόση  αναδρομικών,  η  καθυστέρηση

κρίσης των συνάδελφων με δικαστικά, το θέμα των ελεγκτών της 4ης

ΥΠΕ,  θέματα  σχετικά  με  την  ψύξη-  θέρμανση  των  ιατρειών,

ενέργειες  για  αύξηση  των  μελών  κλπ.  Το  συμβούλιο  ομόφωνα

αποφάσισε  ότι  πρέπει  να  προσφύγουμε  σε  νομικές  ενέργειες  αν

μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα δεν διευθετηθούν οι εκκρεμότητες.

Το βράδυ της ίδιας μέρας  επισκεφθήκαμε τον νομικό μας

σύμβουλο στον  όποιον  εκθέσαμε  τα  θέματα  και  ζητήσαμε  την

γνώμη του, η οποία ήταν ότι πρέπει να προσφύγουμε με εξώδικα και

αγωγές.

Για το θέμα των ελεγκτών θα ζητηθούν γραπτές οδηγίες από

την διοίκηση και επίσης ανέλαβε δράση η Ομοσπονδία, την οποία

ενημερώσαμε  επίσημα  και  γραπτώς  για  όλα  τα  εκκρεμή  μας

προβλήματα.

Σχετικά  με  το  ανθυγιεινό  επίδομα επισυνάπτουμε  το

έγγραφο του νομικού μας κ.  Η Σαρακενίδη για την συμπλήρωση

των στοιχείων έως 25/7/17 και την αποστολή του με  e-mail, όπως

αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Έως σήμερα 5/7/17 δεν είχαμε τελική απάντηση σχετικά με

την 2η δόση των αναδρομικών. Αύριο θα επισκεφθούμε την ΥΠΕ

για να έχουμε νεότερες πληροφορίες. 

Σχετικά  με  την  κρίση  των  γιατρών  ΠΕ που  δεν  έγινε,

αναμένεται πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για την υγεία το οποίο στο



άρθρο  48  περιλαμβάνει  διάταξη  για  παράταση  της  ημερομηνίας

σύστασης επιτροπών κρίσεων έως 30/7/17.

Σχετικά μετά προβλήματα ψύξης των ιατρείων, είμαστε σε

συνεχείς  επαφές  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  πιέζουμε  για  την

σύντομη  επίλυση  τους.  Ήδη  πραγματοποιήσαμε  προκαταρκτική

ενημέρωση στη Δ/νση για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

και  επίκειται  εντός  της  εβδομάδας  προσωπική  επίσκεψη  στην

υπηρεσία.  Θεωρούμε  ότι  οι  ορθές  συνθήκες  εργασίες  είναι

απαραίτητη προϋπόθεση για την ιατρική μας ενασχόληση και  για

τον  λόγο  αυτό  ειδοποιήσαμε  εγγράφως  και  προφορικά  τις

υπηρεσίες,  εδώ  και  πέντε  μήνες,  να  προετοιμαστούν  κατάλληλα

ώστε  να  μην  αντιμετωπίσουμε  τα  φαινόμενα  της  προηγούμενης

χρονιάς όσον αφορά την ψύξη αλλά και την θέρμανση. 

Στο θέμα που προέκυψε σχετικά με την ετήσια αξιολόγηση

των δημοσίων υπαλλήλων και κατά συνέπεια των συναδέλφων

ΠΕ η  οδηγία της  ΑΔΕΔΥ είναι  να απέχουμε από τη διαδικασία.

Παρακολουθούμε το θέμα και θα υπάρξει νεότερη οδηγία. 

          Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συνάδελφων Μακεδονίας –

Θράκης και της διεύρυνσης του συλλόγου, ο πρόεδρος επισκέφθηκε

την προηγούμενη Παρασκευή το ΠΕΔΥ Αλεξανδρούπολης και το

Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. 

Παρακαλούμε για μια ακόμα φορά τους Δ/ντες Ιατρείων και

ΚΥ  να  ενημερώνουν  έγκαιρα  τις  υπηρεσίες  των  ΥΠΕ  για

προβλήματα  ψύξης,  θέρμανσης,  ελλείψεις  υλικών κλπ,  και  να τα

κοινοποιούν στον σύλλογο ώστε συνεργικά να φροντίζουμε για την

επίλυσή τους. 

Συνάδελφοι, προβλέπεται ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι και

αυτό δεν θα οφείλεται μόνον στα καιρικά φαινόμενα… 

                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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