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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 Συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 11/12/16 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Ολομέλεια της Ομοσπονδίας. Ενημερωθήκαμε ότι το νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία που περιέχει και άρθρο που αφορά στο ΠΕΔΥ, έχει αρνητική εισήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους στο σύνολο του και έτσι ακόμα και αν προλάβουν να το κατεβάσουν εντός του Δεκεμβρίου δεν θα ψηφισθεί. Οπότε η ψήφιση του μετατίθεται για το 2017. Εκ μέρους μας στην Ολομέλεια έγινε ενημέρωση για το επίδομα θέσης και για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης καθώς και πρόταση μας για την αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως χρόνου προϋπηρεσίας. Τέθηκε επίσης για πολλοστή φορά η ιδιαιτερότητα στην 3η και 4η ΥΠΕ με την απόλυση και μη κρίση των συναδέλφων με δικαστικά και προτείναμε την κατάθεση τροπολογίας την οποία ήδη έχουμε ετοιμάσει με την βοήθεια των νομικών μας και την οποία αποδέχθηκε η Ολομέλεια. 
Σχετικά με την δεύτερη δόση των αναδρομικών και του επιδόματος θέσης των διευθυντών ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ τα έγγραφα έφυγαν για την Αθήνα στις 2.12.16 με αρ. πρωτ.41832 και από το υπ. υγείας προς το τμήμα νομικών προσώπων με αρ. πρωτ. 91502 /5.12.16. Μετά την έγκριση στην ΥΔΕ και την επιστροφή στο υπ. υγείας αναμένονται στην Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή της δεύτερης δόσης. 
Στην 4η ΥΠΕ όσον αφορά την πληρωμή της δεύτερης δόσης των αναδρομικών, τα πράγματα είναι στάσιμα, σε αναμονή απάντησης από το υπ. υγείας που έως σήμερα δεν έχει φτάσει. 
Επειδή στις νέες προκηρύξεις των επικουρικών έχει τεθεί ηλικιακό όριο παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους επικουρικούς να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο ώστε να καταγραφούν όλοι  για να προχωρήσουμε σε προτάσεις στο υπουργείο υγείας επί του θέματος.  
Εντός των επόμενων ημερών ο νομικός κ. Η Σαρακενίδης θα δημοσιεύσει οδηγίες σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν στην γεν. συνέλευση.  
Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες με τους υπεύθυνους του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τελικά θα γίνει μία συνάντηση της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ. του συλλόγου την Παρασκευή 16/12 με την υπεύθυνη του πρωθυπουργικού γραφείου κα. Αικ. Νοτοπούλου ώστε να θέσουμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμούμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό.  
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μαζικά επανεγγράφονται στον σύλλογο προάγοντας την ενότητα η οποία είναι απαραίτητη αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
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