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A  ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

      Διανύουμε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο η οποία προέκυψε μετά την
αντιμετώπιση του  πρώτου κύματος  του  νέου  κορωνοϊού και  οδήγησε  στην
αναγνώριση, ακόμα και από τους αρνητές της, έστω και καθυστερημένα, της
προσφοράς του Δημόσιου συστήματος υγείας .

       
      Χαιρετίζουμε την απόφαση άρσης του απογευματινού ωραρίου από τον

διοικητή  της  4ης  ΥΠΕ    κ.  Τσαλικάκη   μετά  και  από  την  τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαμε μαζί του στις 24/4 εξηγώντας του ότι το  απογευματινό
ωράριο δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε.

      Έχουμε ήδη ζητήσει ραντεβού με τον διοικητή και τον υποδιοικητή της
3ης ΥΠΕ ώστε να γίνει διεξοδική συζήτηση για τα τρέχοντα προβλήματα και
επίσης για τον προγραμματισμό δράσεων του επόμενου διαστήματος.

      

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας, η αντιπρόεδρος κα Ζ. Καλπαζίδου και η
ταμίας Μ. Τσινιάρη, ως οδοντίατροι, βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Ο.Σ.Θ.
και  την  Ε.Ο.Ο.  ώστε  να  προωθήσουν  τις  προτάσεις  μας  σχετικά  με  την
εφαρμογή των απαραίτητων μέσων προστασίας για τα μέλη μας.

Τις προτάσεις των επιστημονικών οργάνων  προσαρμοσμένες και στις δικές
μας δυνατότητες θα σας ανακοινώσουμε σε επόμενη ανακοίνωσή μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 72 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ  τον
κ. Γ. ΧΑΙΚΑΛΗ.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΥΠΕ ώστε το ποσόν να
ανέβει  ορθά,  ανά έτος,  στο  TAXIS.  Παρακαλούνται  οι  συνάδελφοι  να μην
προβούν  σε  ολοκλήρωση  της  φορολογικής  τους  δήλωσης  έως  ότου
διασφαλίσουμε την διαδικασία. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.
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Εκείνο που προέχει τώρα είναι η προετοιμασία μας για ένα πιθανό νέο κύμα
του  κορωναιού.  Ο  εξοπλισμός  με  ικανό  αριθμό  Μ.Α.Π.,  η  ανανέωση  και
συντήρηση  εξοπλισμού  και  φυσικά  η  επαναπρόσληψη  όσων  από  τους
έμπειρους συναδέλφους το επιθυμούν, οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη
σχέση εργασίας και η μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων και των
συναδέλφων των ΤΟΜΥ είναι οι προτεραιότητες στον αγώνα μας.

Μετά  την  διανομή  μασκών   και  προσωπίδων  για  τα  μέλη  μας  και
ηλεκτρονικών  θερμομέτρων  για  όσα  Κέντρα  Υγείας  μας  το  ζήτησαν,
προχωρήσαμε  στην  προμήθεια  προσωπίδων  μετά  και  από  χορηγία  της
εταιρείας SUPPLEKEY HEALTH  για να εφοδιάσουμε και Κέντρα Υγείας που
ΔΕΝ είναι μέλη μας.

Συνάδελφοι μετά και την παραδοχή του πρωθυπουργού ότι βλέπει με άλλο
μάτι πλέον την δημόσια υγεία και ότι θα φροντίσει ο ίδιος για την βελτίωση
της,  οφείλουμε  όλοι  μαζί  ενωμένοι  με  συνέπεια  και  αγωνιστικότητα  να
διεκδικήσουμε για τον κλάδο μας καλύτερες συνθήκες εργασίας  ένταξη στα
βαρέα και ανθυγιεινά και  σημαντική μισθολογική αναβάθμιση.  Ταυτόχρονα
όμως είμαστε έμπειροι και χορτασμένοι από λόγια και όψιμα χειροκροτήματα
και  για  τον λόγο αυτό έχουμε  προσφύγει  στο  ΣτΕ για  την επαναφορά του
μισθού στα προ του 2012 επίπεδα, σύμφωνα και με την απόφαση του ΣτΕ της
28ης Φεβρουαρίου του 2018.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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