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Aγαπητοί συνάδελφοι

  

Κατ’ αρχήν καλή επαναφορά από τις διακοπές, όπως πληροφορείστε και από το internet το
φθινόπωρο θα είναι δύσκολο από πλευράς αλλαγών [ωράριο, ποσοστό κέρδους ηλ.
συντ/φηση ,ΙΚΑ από 15/09! κλπ]γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

  

1]Όσον αφορά τις άδειες για κλείσιμο για διακοπές ,εκτός των ομαδικώς υποβληθέντων
από τον σύλλογο εγκαίρως, οι υπόλοιπες οι περισσότερες μείναν στον ΄΄αέρα΄΄ λόγω της
υποβολής τελευταία στιγμή[αδυναμία του Τ.Υγείας και ο σύλλογος δεν πρόλαβε να δώσει
‘την σύμφωνη γνώμη΄] ,με αποτέλεσμα φαρμακοποιοί να κλείσουν χωρίς την άδεια και να
προκύψουν προβλήματα με εμπλοκή και της αστυνομίας.

  

2]Με τις άδειες απουσίας, με υπεύθυνο φαρμακοποιό και βοηθό ,συνέβη το ίδιο και σε
μεγαλύτερο βαθμό .Το Τμ. Υγείας μας επεσήμανε όλα αυτά, τονίζοντας ότι το επόμενο
καλοκαίρι πρέπει όλα να γίνουν εγκαίρως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  

3]Από το internet πληροφορηθήκαμε την εγκύκλιο του ΟΠΑΔ που επισυνάπτουμε και σας την
αποστέλλουμε [από 22/08/2011 μόνο συνταγές από ηλ.συντ/φηση!].Σε επικοινωνία με τον
τοπικό ΥΠΑΔ μας είπαν ότι από Νοσοκομεία & Κ.Υ. που αδυνατούν ,‘προσωρινά΄να
δεχόμαστε με τον κλασικό τρόπο… 

  

4]Από το ΤΣΜΕΔΕ μπήκαν στην Πειραιώς χρήματα μέχρι & Απρίλιο 2011.
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5]Για την Βέροια κυρίως, εκτός από απαλλαγές υπηρεσιών για λόγους υγείας θα γίνονται
εννοείται και σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης με αμοιβαία αλλαγή[όχι όμως κατά
σύστημα].

  

6]Πάλι ήλθε  καταγγελία στον σύλλογο ότι μετά τις 1 το βράδυ το διανυκτερεύον δεν είχε
το τηλέφωνο ανάγκης στην βιτρίνα του. Εφιστούμε την προσοχή σας διότι εκτός που
δίνουμε δικαιώματα σε κάποιους που καιροφυλακτούν ,οι ποινές είναι αυστηρές.

  

7]Τα ΦΥΚ από 89 έγιναν 209[ Βaraclud,Vireadκλπ με διαφορετικές συνθέσεις περίπου600] 
Εκτός από το μικρότερο Π.Κ. θέλουν όλα Νοσοκ/κη γνωμάτευση, & στο ΙΚΑ ΄΄Στερείται΄΄. 

  

  

  

    

 2 / 2


