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Aγαπητ69 καr Αγαπητoi Πρoεδρoι τωv lατρlκΦv Συλλoγωv

Aγαπητ69 και Aγαπητoi Eκπρ6σωTToι τωv lατρlκΦv Συλλoγωv

Σ0λλoγo

γlα Τov Παvελληvro lατρικ6

Ev6ψεlτηgεξαlρετrκακρioιμηgκατdoτασηζoτηvoπoiαfxειπερlθλΘεroυvoλrκΦgηYγεiα,τo
γεvlκoτερo Σ0oτημα ΠερiΘαλψηg .καr η εv γθvεl επαγγεlματIκη πρooπτlκη τωv ιατρωv'

εξαιτiαg ,ru *uρriu|r,^.,;u μεΘoδε,oεωv, τo Διoικητικo Συμβo0λro τoυ Παvελληvioυ lατρlκo0

Συλλoγoυ απoφαoroε τη Σ0γκληση Tηζ oημερlvηg'Εκτακτηg Γεvrκηg Συvfλευoηq με oκoπo

τηv επlKαιρoπoiηoη τωv θioεωu ]:u 
io'ρ'^oο ΣΦματog o6μφωvα με τιζ τελευταiεg εξελiξειg

*o, ,,g περαlτ6ρω κιvητoπoιηoεrg 6λωv μαg'

Hαvαγκαιoτητατηgαπ6φασηζγιατηνπραγμαToπoiηoηTηζσημερlvηgΓεvικηgΣυv6λεUσηζ
εvlo10θηκ, oημouriκd και απ6 τηv γεvικoτερη αvαoτdτωση πoU καταγρdφεTαι σΤoV Iατρικ6

K6oμo, λoγω τωv εξελiξεωv' η orroio εκδnλιil^vγμε αλληλoδrαδεxoμεvεζ αvαKolvΦoειg εκ

μfρoυg IατρrκΦv Φoρ6ωv καt απoφdσειζ ol oπoiεg oε αρκετ6q περιπτΦσεlζ αvTlKρouovται

μεταξ0 τoυζ, εvΦ αφioταvTαι τoυ δεκδικηiικo, πλαtoioυ πoυ ψηφioτηKε σTηv'Eκτακτη Γεvικη

iruελruoη τηg 20ηζ Aυγo0oτoυ 2011 '

Eivαr περιoο6τερo απ6 εμφαvθg 6τI τo δtεκδικητικ6 πλαioιo Kαl oι κιvητoπoιησειζ πoU

ψηφiζovται απo τηv Γενικη Συvθλευoη τoυ πλ6ov-Θεoμrκof Kαι αvTlπρoσωπευTιKo0 φoρθα τoυ

tατρικo. κ6ομoυ τηg xΦραg πoυ εivαr o Π.l.Σ., δεoμε.oυv 6λoυ9 τoυg lατρtκo.q Συλλ6γoυ9'

oλoυg τoυg επi μ6ρoυ9 εργασιαKoυg φoρεiq καr oλoυq τoυg rατρo0g'

KdΘε επi μ6ρoυζ εVεργoπoiηoη η oπoiα Tρoπoπoιεi και ακυρΦvει μovoμερΦg τo ψηφroμθvo

διεκδικητικo πλαioro τoυ Π.l'Σ., δtαoπα τov αγΦvα τωv tατρΦv Kαl Uπovoμε0ει τηv περαrτθρω

πoρεiα Tωv lατρlKΦv διεκδικηoεωv'

H oημερrvξ Γεvικη Συv6λευclη θ1εr To μovαδIκ6 ΧαραKΤηρloτtκ6 σTη oυvoλtκη ιoτoρrκη

διαδρoμητoυΠ.l.Σ.,vαεivαιητεταρτηεvτ6gτoυιδioυfτoυgμεκυρiαρ1oπdvταΘθματov
E'..Π.Y.Y., Tlζ εργαoιακ6q ,xεo.,i 'ru 

rαiρωv, αλλα Kαl Tα μεγdλα πρoβλημαTα στα

Δημoolα Noooκoμεiα τηζ XΦραq Kαl στoV XΦρo τηg Yγεiαg γεvικ6τερα'

Π6ραvτoυτωvησημεριvηΓεvικη.Συv6λευoη.:::,,o'oπolεiταιμεoo0oηgμrdgμεiζovog
πoλιτrκηgκρioηgηoπoiααπειλεiVααvατρεψεlδραματικακαΘεfvvotακoιvωvικηg
δικαιoo,vηζ Kαι κoινωvικo0 κρατoυg, και oπωg διαφαivεταt δεv πρoκεtται vα φεloΘεi καμΙαg

κolνωvικηg oμαδαq καl βεβαiωg o0τε τωv lατρΦv'

Tελog oτoι1εΙo πoU αvαΤToφευκτα επηρεαζεl τo κλiμα εvτog τoυ oπoiou πραγματoπoιεiται η

oημεριvη Γεvlκη Συvιiλευoη απoτελεΙ io γεγov6ζ Tωv επικεiμεvων εκλoγΦv γlα Tηv αvdδεtξη

τωv v6ωv oργαvωv τoυ Π'l.Σ. πoυ Θα πραYματoπorηΘo,v Tov πρoσεxη Φεβρoυdρro' Αυτη η

πραγμαTlKoτηταδημιoυργεiεvαεvδυvdμεrπρoεκλoγικ6κλΙματooπoiooεκαμiαπερiπτωoη
δεv πρfπει vα oδηγξoεr oε δIαoπαoτικα φαlv6μεVα τoU κλαδoυ σTη σUYKεκριμfvη loτoρlκξ

oυγκυρiα.
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H 'Eκτακτη Γεvlκξ Συv6λευoη τoυ Π.l.Σ. πoυ πραγματoπorηΘηKε σT|ζ 20 AυγoΟoτoυ 2011

πρocr6γγlclε με αKρiβεlα καr λεπτoμερΦg τα τρ61ovτα ζητημαTα πoU αvθκυψαv απo τιE

κυβερvητικεg μεΘoδεΟoεlE oε oxdoη με Tov τρoπo λεlτoυργiαζ τoU Ε.o.Π.Y.Y. Kαl εξθφραoε

τηv κdΘετη αvτiθεoη Tηζ σε αυτθq.

Mε ψηφloμα πoυ εκδoΘηκε απo τηv Γεvικη Συvθλευoη, τo μ€1ρl τoτε κυβερvητlκo o16δlo γlα
τov E9ΠYY κρiΘηκε ωg απαραδεκτo καl επtκivδυvo γlα τηv περiΘαλψη τωv πoλιτΦv, τηv

αξιoπρfπεlα τoυ 'Ελληvα γιατρo0 Kαl To ιατρtκo θργo, εvΦ τα oυvαρμoδια Yπoυργεiα

κληΘηκαv vα επαvεξεταooυv oυvoλlκα τo oxεδlαoμ6 τoυg βαoεl τωv πρoτdσεωv τoυ lατρlκo0

κ6oμoυ.

Η Γεvlκη Συvθλευoη κηρυξε τov Σεπτ€μβριo τoυ 2011 ωg μηvα κlvητoπoIησεωv 6λωv τωv

ιατρtκΦv κλαδωv Kαl 6λωv τωv lατρΦv τηζ Xωραζ. Δυvαμεr αυτξg τηζ απoφαoηg

πραγμαToπolηΘηκαv Παvελληvlεg Παvιατρικdg Απεργiεg, εvιil υπooτηρi1θηκαv απεργlακfg

κtvητoπotηoεtg Tωv επi μ6ρoυ9 lατρlκΦv εργαolακΦv κλαδωv Kαl κtvητoπolηoεlg Tωv

ευρ0τερωv κolvωvlκΦv oργαvΦoεωv' Στα πλαiolα αυτΦv τωv απoφdoεωv

πραγμαToπolηΘηκαv κlvητoπoIηoειg lατρtκΦv oυλλ6γωv σTιζ oπoiεg oυμμετεi1αv Kαι

εκπρooωπol ToU ΔtoικητικoO Συμβoυλioυ τoυ Π.l.Σ. Mε oυvεxη Δελτ[α Tυπoυ καl εvημdρωο'η

τωv ΙατρlκΦv Συλλ6γωv o Π'l.Σ. παρεvεβη KαT'επαvdληψη oε τρdxovτα επΙ μ6ρoυ9 ζητηματα
πρoαoπiζovταζ τιg απoφdσεlζ Τηζ Γεvrκηg Συvfλευo'ηg.

To Δloικητικo Συμβo0λιo εlζ εφαρμoγη τωv απoφdoεωv Τηζ'Εκτακτηg Γεvικηg Συvιlλευclηg

τηζ 20ηζ Aυγo0oτoυ 2011 πρo1Φρηoε σε αvdΘεoη εκπ6vηoηζ TεKμηρlωμfvηg Kαl

κooτoλoγημεvηζ πρ6ταoη9 γlα Γεvικη Συλλoγrκη Σ0μβαoη rατρrκηg απαo1oληoηg Kαl

αμoιβι.bv oOμφωvα με Τlζ πρoτdoειg τoU ιαTρlKo0 κooμou, σε oμdδα εμπε|ρoγvωμ6vωv

επιoτημovωv υπo τov Tακτtκ6 KαΘηγητη Eργατlκo0 Δlκαfoυ τoυ Noμrκo0 Tμηματog τoυ

Aρloτoτfλεtoυ Παvεπloτημioυ Θεooαλoviκηq κ. Aρr Kαζdκo.'Hδη η oμαδα με Tη oυvεxη καl

παραγωγlκη oυvεργαoiα ToU Δloικητlκo0 Συμβoυλioυ ToU Π.l.Σ. πρoxωραεl σTηv

oλoκληρωση Tηζ μελετηg η oπoiα ωg πρ6ταoη Θα τεΘεi υπoψlv oλωv τωv lατρtκΦv Σuλλ6γωv

πρoκεrμfvou vα απoτελ6o'ει πρoμετωπiδα τoυ δlεκδικητlκo0 μαg πλαloioυ.

EπioηE τo Δlolκητlκ6 ΣuμβoOλιo τoυ Π.l.Σ. πρoζ υλoπoΙηoη τωv σΧετικΦv απoφdoεωv τηg

Γ.Σ' εvεργoπoiηoε Τov μη1αvloμo voμlκηg υπooτηρlξη6, πρoζ Tηv κατεtjΘυvoη

απoτελεoματlκΦv πρooφυγΦv κατd τωv αρμoδiωv κυβερvητlκΦv παραγ6vτωv, πoU με Tlζ

πραξειg Kαl Tlζ παραλεiψεlζ ΤoUζ υπovoμεOouv TηV επαγγελματlκη, επtoτημovlκη καl ηΘlκη

υπooταoη τωv lατριi-lv.

Επloημαivεταl 6τl η ΓεvIκη Συv6λευoη Tηζ 20ηζ Αυγo0oτoυ 2011 εTTιKαlρoπoiηoε To

δlεκδlκητlκo πλαioro τoυ Π.l'Σ. απαιτΦvταE:

A) Τη καΘrfραloη εv6g εvlαioυ εξωvoσoKoμεtαKo0 ΣυoτξμαToζ ΠρωτoβαΘμrαg ΦρovτΙδαg

Yγεiαg τo oπoio Θα εξυπηρετεΙ looτrμα oλoυg αvεξαlρdτωζ τoυζ πoλΙτεg με απoκλεloτlκη

αoφαλloτικη κdλυψη τωv ΑoφαλιoτlκΦv τoυq oργαvloμΦv Kαl τΤoυ Θα αξroπolεi τo o0voλo

τoυ εξωvoσoKoμεIαKo0 δυvαμlκoΟ καl τηg υφloταμεVηζ lατρoΤεXvoλoγlκηE υπoδoμηE.



B)TηθεoμoθθτηcrηΓεvικξqΣυλλoγlκηgΣ0μβαoη1]:,E.o,Π.Y.Y.μετovΠ.l.Σ.,μεελε0Θερη
fvrαξη 6λιυv τωv επιΘυμo0vτωv ,o,ρωu,'' αμoιβ€g κατd πραξη Kαl περiπτωoη Kαl με

δαrηρηoητoυδtκαlΦματoζoτηvηλεκτρovικησUvταγoγραφηoηKαlπαραπεμπτlκoγραφiα
τωv μη oυμβεβλημfvωv ιατρωv'

Γ)TηδιαoφαλιoηTηζvoσoKoμεlακηgυπoδoμηg-oεκαΘεNoμoμεπληρηεξoπλιoμ6και
oτελ61ωoη με πρooωπικo, Και Ξ,ooφαl,oη oq,,6",o'ru Kαι αoφαλΦv πρoτ6πωv Kαι

πρoγραμματωvεφημfρευoηζTαoπoiαοoxρημoτoδoτo0vταlεξoλoκλξρoυαπ6τovκρατικo
πρoUπoλoγιoμo'

Δ) Tη δtεκπεραiωση τωv ζητηματωV πoU αφoρo.v τov lατρlKo πληΘι;,ρtoμ6, Tηv lατριKη

αvεργiα, τoυg vfoυg rατρo0g, 'oγ 
Toμ6α YγεtovoμικΦv E'T'A'A'' τov γεvικ6 Yγειovoμrκo

Xdρτη τηg XΦραζ, τηv UτTηρεσιαKη Kαι ασφαλιoτικη υπ6oταoη τωv Uπηρετoυvτωv oτo lKA-

ETAM lατρΦv, τηv εξoφληση Tωv oφεrλωv τoυ oΠAΔ και λolπΦv Tαμεiωv ΤΤρoζ ToUζ

oυμβεβλημfvoυglατρo0g'τηvιαTριKξφoρoλoγηση,τηδιαρκηεπιμoρφωoη-εκπαiδευoητων
rατρωv Kαι Tη δυoφημroη ToU lατρlκo0 oΦματog'

EΞEΛlΞElΣ

To 1ρovlκ6 διαoτημα πoU μεooλdβηoε απ6 τη_ΓεvIκη Συv6λευoη τηg 20ηζ Aυγo0oτoυ2011

θωgoημερα,Kαταγρdφηκαvδραματικεgεξελiξεl.g-πoυεπtδεΙvωoαvακ6μαπερtoo6τερoτo
ηδη αδrfξoδo κλiμα πoυ εi1ε οημλrργη-οεi μεταξ0 τηg Kυβθρvησηζ Kαι ToU oυvτεταγμivoυ

tατρικoο κooμoυ, o, oxεoη μ. ,ou Ε'o.Π.Y'Y' Kαι τα υπoλotπα κρioιμα ζητηματα',

MεαvυπoγραφoκεiμεvoπoυαVαρτξΘηκεστoUζκυβερvητrκoOgδικτυακo0gτ6πoυ9,ετ€Θη
πρoζδrαβoυλευoηoxfδιoEvlαioυKαvovIoμo0ΠαρoxΦvYγεiαg,τooπoioευΘ0gεξαρxηq
απερρiφΘηωgερ1oμεVoσεπλRρηαvτiΘεoημεToι,,^.ο,*η',κ6ΠλαioIoπoυψηφloεηΓεvrκη
Συvfλευoη τoυ Π.l'Σ'

Σ0μφωvα με To Σ1€δro αυτo η Kυβ6ρvηoη εμμfvovταζ στηv αρXη τηζ-επιλεκτlκηg o0μβασηζ

oριoμθvoυ αρrΘμo0 ελευΘερoεπαγγελματrΦv ,orρju με τoV E'o'Π'Y'Y' με παγια

1αμηλoπooη κατd κεφαληv our,μ,oelλ (capitation) xωρig τηv καΘrfρωση KρlTηρiωv επιλoγηq

Θθτεt oε επαγγελματtκ( επroφdλεrα τo o,voλo τωv εgωvoσoKoμειαΚΦv rατριbv καt υπovoμε,εl

oυνoλtκd τηv ΠρωτoβαΘμια Φρovτiδα Yγεiαg'

Mεταφfρovταg δε μεγαλo μdρoζ αυτΦv Tων υπηρεotΦv oτιg δoμfg τoυ E'Σ'Y'' υπoβαΘμiζει

δραματlκα Kαl Tηv iδ,α -ηv ΔευτερoβαΘμια Φρovτiδα Yγεiαg'

Τo Διolκητrκ6 Συμβo0λro τoυ Π'l'Σ' oτα πλαiolα Tηζ πληρ6oτερηq εvημθρωσηζ ωζ πρoζ Tιζ

πρoΘfoεrq εφαρμoγηζ ToU σUγKεKρlμ.voυ Σ1εδioυ Kαvovloμo, oυvαvτηΘηKε με τov Διoικητη

τoυ E'o.Π'Y.Y., απ6 τov oπoiov ,ιoεπραqε τηv δlαβεβαiωoη 6τι τo Διoικητικ6 Συμβo0λto τoυ

oργαvιoμo0θαδιαμoρφΦoειfvαdλλoκεiμεVoτooπoioΘααπoτελ6oειεloηγησηπρoζΤα
oυvαρμ6δlα υπoυργεiα πρog ΘεoμoΘ6τηoη'

Παρd τα0τα To τTρoαvαγγελΘεv Σ1εδlo Kανovιoμo0 δεv γVωστoτToιηΘηκε μεXρι oημερα'
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,o, δlαδlκτ0oυ oxετlκdμε To vεΦτερo τρoπo ηλεκτρovlκηE ouvταγoγραφηoηE, .rρo*,iλ.oαv ευλoγη γεvlκεuμ€vη

αυγ1υoη σToUζ γlατρo0g' σToUζ"αoφαλloμ€voυE'-Kαl-σToUζ 
φαρμαl(oπolo0g, ol oπoΙot

εvαγωvΙωE ζητofo'αv oοηγiεE γ,o'ro τl μdλεl γεvεαΘαl' Τελrκα o;;;;ζ σUVTαγoγραφηoηsπou loxΟεl εivαt o αρxικα εφαρμoζ6μεVoζ 
βcioεi .ηE ηrι.*rρovlκηE σUVΤαγoγραφηoηζ.

Τηv rατρlκη επlκαφoτητα παραλλn}α απαoxoλεE η μεγαλη αvαoτατωoXΦρo η oπoiα ooβεi or,o ,or-λlγororo μ€Xρl καl- oημερ, .oinnnJuλ:r#T:il1χ:;oδηγiεE Ylα σUyXωvε,oεlE Νo'o^oμ'tακΦv τμη!α'r, εvτog τωv tδiωv''Nooo*oμrΙωv αλλα καl

;iβHΗ'Tff i}"^""h"**χ;;:'ff ξ}ι:i'Xωρiζvαuπιiρ1oυvαtτloλoγημεvεgφoρ€ωv' 6xoυv δημloυργηJ" ,λ μo.vlμη ,'μo,-φ",iΙ 
iγ,ξ;: Η' T*"j;:χ#; ;:J

-r,"r:::::::" 
ο'oμ"Jfτηv λεlτouρyio .r, ,oooκoμεΙωV Kαl To lατρtκo €ργo.|υ lutρ,Ko εργo.
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ε Ια κα t Y l α To ε l oo δ η μ α

fririftξ;γJTr*:Η,Jil'ρdoτlo 
δημoolovoμlκo πρoβλημα καταβciλλoυv τεραoτtεE

απo πoλλoj.xor, ξεπεραoτε, ,o l'^.l"αtτηo'ε.lE 
τηE επo1ηE' Πρεπεl oμωζ vα τovtoθεi 6τt

N oooκoμεio μ' ρρoδυφλεγη βΞrρ' ;1Η:}: }Ji, :,:}:: ;:1ffi λi ,*: j:?,:" -



Στo ζητημα αυτo επlπρooτΙΘεται καt η δραματlκη μεiιοoη τιυv απoδoxιilv Tωv voσoKoμεtακΦv
lατρΦv, η 6λλεrψη τoU αvαγκα[oυ lατρlκo0 πρooωπlκoυ Kαl η δραματlκη μεiωoη ToU

πρoβλεπoμεvou vooηλευτικoυ πρooωπtκo0'

Τελog oε μεΙζov πρoβλημα γlα ΤηV αoφαλη λεtτoυργiα τωv NoooκoμεΙωv αvαδεlκvυεταl η

τεραoτlα καΘuoτ6ρηση πoU καταγραφεταl σTo Συoτημα ΠρoμηΘεtΦv πoU απooτερεi τη

ΔευτερoβαΘμια ΠερiΘαλψη απo τα εξαtρετικα αvαγκαiα υλtκα πoU ατΤα|τoOvταt γ|α TηV

πραγματoπoiηoη μεγαλωv XεlρoUρYlKΦv επεμβαoεωv Kαl Ylα TηV εV γ€vεl vooηλεiα τωv

αoΘεvΦv. Eπloημαivεταl αρvητικα η oπoυδη τoυ Yπoυργoυ Yγεiα6 vα ρυΘμioεl εoπευoμ6vα
τηv ελευθερoεπαγYελματrκη δραoτηρloTητα τωv ΠαvεπιoτημιακΦv.

lATPlKo EnAΓΓEΛMA

Mε τηv oρroτlκξ €vταξη τoU tατρtκoιi επαγγfλμαToζ σTlζ δlαταξειg περi επαγγελματικηg
απελεuΘdρωσηζ Kαl τηV καταργηoη τηg voμlκηg πρoβλεψηζ γlα TηV σUμμετoxη lατρΦv κατα

51o/o oτιq lδlωτlκεE μovdδεE παρoxηq uπηρεolΦv υγεiαq, η εμπoρεUματoπoiηoη τηζ υγεiαg

καl η μεΘoδευoμεvη oταδrακη καταργηoη τωv lδtωτlκΦv lατρεΙωv βρΙoκεTα| σε πληρη εξfλlξη,

παρd Tιζ με κdΘε τρ6πo δlατυπωΘεioεg αvτlρρηoεlζ ToU tατρlκo0 κ6oμoυ.

Eo1ατωg καταγγfλovταl απo lατρlκo0g o'υλλ6γoυ9 περlπτΦoεrE doκηoηg πλαvoδtακηq

lατρlκηg κατα τρ6πov τToU πρooκρo0εl ευΘθωg στlζ σΧετlκεE δrαταξειg τoυ Kαvovloμo0
lατρlκηg Δεovτoλoγiαg πoU εv Τolζ πραγμαοl 6xoυv ακυρωθεi απ6 ToV Noμo περi
επαγγελματrκηg απελεuΘf ρωoηg.

Στα πλαiolα μlαζ vooτρoπΙαζ (φTηVηζ αVT|TTαρoXηζ>> πρoζ ToUζ lατρlκo0E Συλλ6γoυ9,

ψηφioτηκε πρooφατα voμog με ToV oπoio εκxωρεfταl πρoζ τov ΠαvελληvIo lατρlκ6 Συλλoγo η

αρμoδl6τητα Xoρηγησηζ Tωv αδεrΦv doκηoηq lατρικo0 επαγγ6λματog Kαl lατρlκηg

εlδlκoτηταg, εvΦ η αρμoδl6TηTα γlα τη Χoρηγηoη dδεlαg λεrτoυργiαg lατρεiωv εκ1ωρεiταl TTρoζ

ToUζ κατα τoπoυg lατρικo0E Συλλoγoυg. ol oυγκεκριμ6vεg αρμoδl6τητεE εκxωρo0vταl

Θεωρητlκd απ6 1'1'2012 Xωρiζ 6μωζ Vα εΙvαl dμεoα εφαρμoorμεg, καΘΦg γlα TηV

εvεργoπoiηση ToUζ απαlτoιjvταl UπoUργlκ69 απoφdoεlg.

Σε καΘε περiπτωclη η ouγκεκριμ6vη εκ1Φρηoη υπo τo αγoζ TωV δrαταξεωv περi
επαγγελματlκηg απελευΘ6ρωσηζ καΘioταταt dvευ oυolαoτtκo0 περιεxoμεvoυ. ol
σUγKεKρIμιivεg αρμoδloτητεg εvταooovταl σTo δlεκδlκητlκ6 πλαiolo τoυ Παvελληvloυ lατρtκoO

Συλλ6γoυ ωg τμημα τηg γεvrκ6Tερηζ απαiτηoηg για αvαΘεΦρηoη τηg voμoΘεoiαg πoυ δ16πεl

τηv υπ6oταoη Kαl Tη λεlτoυργiα τoυ Παvελληvloυ Ιατρlκo0 Συλλ6γoυ Kαl TωV lατρlκΦv
Συλλoγωv τηg XωραE.

ToMEAΣ YΓEloNoMlKΩN ETAA (TΣAY)

'Εvτovη αvαoφdλεtα Kαι ευλoγεg αvτrδραoεlg πρoκαλoΟv ol τελευταiεE εξελiξειg πoυ
o'1ετiζovταl με Tη δραματlκη μεiωoη Tηζ αξiαg Tωv απoΘεματtκΦv ΤoU Δημ6oloυ
Αoφαλroτlκo0 Συoτηματog απo TηV oπoiα πληττεταt κατα τρoπov βαvαυoo o Toμιiαg

YγεlovoμtκΦv ΕΤΑΑ (TΣAY)'



Mετα Tη XρημαTloτηριακη κρioη η oπofα επfφερε γεvικη πτΦoη τωv αξrΦv oτlg oπoiεζ εlΧεεπεvδυΘε[ oημαvτικo μερoζ τωv kεφαλαiωv ,o, ioμrioυ, εvεoκηψε η γεvlκη μεiωoη τηEoVoμασTlKηg αξΙαE τωv oμoλoγωv τoυ ελληvlκoιi δημooΙoυ η orioio επι1φερε δραματικημεiωoη τωv απoΘεματlκΦv με oυv6πεlεζ Tlζ oπo[εg Θα κληΘo0μ.'orιo, vα υπooτoυμε'
Η πρooπτlκη εκπovησηζ μlαζ vεαg ΑvαλoγIoτrκηE Mελ€τηg βlωorμoτηTαζ ToU Ταμεioυ μαE επiτη βαo'εr τηg αξiαE τωv απoΘεματlκΦv ελλoxε0εl KαΙ To εφtαλτlκo oεvαρlo τηg καΘετηEμεΙωoηg τωv ouvταξεωv πρoβαλλεl απεtλητικd. Eπloημαfvεταl 6τl o ΠαvελληvroE tατρlκ6EΣ0λλoγog αVτlσTραΤε0τηκε με oΘιlvog oλεE αυτεE τlE ληoτρrκεE μεΘoδε0oεlζ εlζ βαρoE τoυTαμεioυ μαζ' τΤρoαoπΙζovταE τηv αρxη oτl τα orroο.μor,*α ,φioro-αl πρoζ 6φελoE τωvαoφαλloμdvωv Kαl ΤoU KolVωVlKoυ πρooΦπou ToU Αoφαλloτlκo0 μαg oργαvloμoΟ.
o Π'l'Σ' δlερευvιi ΤηV εVεργoπo[ηoη καΘε €vvoμηζ Kαl dvδrκηg δtαδlκαoiαζ πρoKεlμ.voυ vαδlαoφαλioεl Τα σUμφιiρovτα TωV ασφαλloμfvωv.

ΔlEKΔlKHΤlKo ΠΛAlΣlo

KαΘrιiρωoη εvoE εvlα[oυ εξωvoooκoμεlακoΟ oυoτηματoE ΠρωτoβdΘμlαE Φρovτiδα6 YγεiαE.
Γεvlκη Συλλoγrκη Σ0μβαoη ToU EoΠYY με τov ΠlΣ, με ελε0Θερη εvταξη 6λωv. TωVεπlθυμoovτωv lατρΦv' αμorβ6E κατd πραξη *o, περ[πτωoη, 

^o, 
ο,orηρηoη τoυ δlκαlιilμαToζσTηV ηλεκτρovrκη σUVταγoγραφηoη Kαl τΤαραπεμτTτlκoγραφiα 
'r, μη oυμβεβλημ€vωvlατρΦv.

Πρoζ απoτελεo'ματlκη δlεκδiκηoη TωV ωζ αvω ζητεiταl απ6 τoυE ελευΘερoεπαγγελματiεg

;ffff#^χffi'#:ffi#:"ωπlκ€g o'υμβdoεlE i, ,o, EoΠYY, εiμεvovταζ σTηV αρXη Τηζ

NoΣoKoMElA
Δlαo'φαλro'η αξloπloτωV KαΙ αoφαλΦv πρoτOπωv Kαl πρoγραμματωv εφημ€ρευoηζ, με εξoλoκληρoU Xρηματoδoτηoη απo τov κρατlκ6 πρoUπoλoγlo.μo'

Πρooληψη ToU πρoβλεπ6μεVoU lατρlκoυ Kαl vooηλευτlκo0 πρooωπlκo0. .Εvαρξη
εμπερlσΤατωμfvoυ δlαλ6γoυ Ylα To ζητημα TωV σUvεvΦoεωv. Επioπευoη ΤωV διαδlκαolιilvπρoμηΘεlιilv υλtκΦv πoU απαlTo,vταt γlα TηV περiΘαλψη τωv αoΘεvΦv.

TPEXONTA ZHTHMATA
Αμεoη καταβoλη τωv oφεlλoμεvωv πooΦv πρoζ ToUE lαTρo0g απo τα αoφαλlo'τlκα ταμε[α καlτo κρdτog.

Kαταπoλ€μηση τηE lατρlκηE αvεργiαE'



I

I

Πρoo€γγloη τωv εlδlκ6τερωv πρoβληματι.ιlv τιυv vfωv lατρι.bv Kα| τoU lατρlκo0 πληΘωρroμo0.
a

KlNHToΠolΗΣElΣ

'oλol ol tατρlκoi κλαδol Kαl ol επαγγελματtκ€q lατρrκdg oμαδεE πρ€πεl vα βρioκovTαl σε διαρκη
επlκolvωviα Kαl σUvτovloμO με ευΘ0vη Kαl εVεργoπoiηoη τωv lατρtκΦv Συλλoγωv, TωV
Εργαorακιi.lv lατρlκΦv oργαvιiloεωV Kα| τωv κατd τ6πoυ9 Εργαolακιilv ΣωματεiωV με γεvtκoσUVτovlσTη τov Παvελληvlo lατρlκo Σ0λλoγo.

Δ|AMoPΦΩΣH Ko|ΝΗΣ ΓNΩMHΣ

Επεtδη καΘε lατρtκη κlvητoπoiηoη ιi1εl επlπτΦoεrg oτηv περiΘαλψη Kαl Tηv πotδτητα ζωηgτωv πoλlτΦv απαlτε[ταl η δrαρκηg εvημdρωoη μεoω Tηζ εVεργoπoiηoηg ToU γραπTo0 καl τoυ
δlαδlκτυακo0 τυπoυ, με εvημερωτtκα δελτiα Kαl συVεVTεΟξεlq.

Συλλ6γoυ9 Vα πρoxωρηooυv oε δυvαμlκ6E παρoυoiεE oτα
Kαl σε oυo'κdψεlg με τoUζ KolVωVlKo0E φoρεig'

AΠEPΓIEΣ ΔYNAM|KEΣ ΔPAΣEIΣ

Evoψεl TωV περαlτfρω κυβερvητrκΦv μεΘoδευoεωv, απαlτεiταl η δloργαvωση απεργlΦv καl ηoυμμετo1η σε Klvητoπolηoεlg τωv κλαδlκΦv oυvδlκαλtoτtκΦv oργαvΦoεωV Kαl τoυ ευρ0τερoυ
KolVωVlKo0 παραγovτα.

Αγαπητ€g Kαl αγαπητoΙ oυvαδελφoι,

or δlαγραφ6μεvεE επiκαrρεg πoλlτlκεg εξελiξεrg δημloυργoΟv 6vα vεφελΦδεg Kαl
απρoo'δloρlσTo ο'κηvtκ6 εvιilπlov τoυ oπoiou o lαTρ|K6g κooμog πριiπεr vα βρio.κεio, o.
δlαρκη ετolμoτητα.

Eυθ0vη oλωv μαg ε[vαr vα δlατηρηooυμε loxυρ6 τo δlεκδlκητlκ6 μαg πλαΙoto αvεξdρτητα TωV
επερxoμεvωv πoλlτtκΦv εξελiξεωv.

Η παρoι1oα εIoηγηoη f1εl εvδεlκτlκo 1αρακτηρα Kαl μπoρεi vα εμπλoυτloτεi με περαlτ6ρω
πρoταoεlE ooo τo δυvατ6v περιoooτερωv σUVαδ€λφιυv.

o Π'l.Σ. με ToUζ lατρrκo0E
αρμoδlα κυβερvητlκd 6ργαvα


