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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινοποίηση
Διοίκηση ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Υγ/κου Προσωπικού

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ και ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, διεκδικώντας:
 να σταματήσει η πολιτική της εξαθλίωσης και της φτώχειας
 να ακυρωθούν οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις σε Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
 να σταματήσει η πολιτική της διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. Να στηριχθεί το Δημόσιο-Κοινωνικό –
Ασφαλιστικό Σύστημα με την ανακεφαλαίωση των Ασφαλιστικών Ταμείων, την επιστροφή των
καταληστευμένων αποθεματικών, την ενίσχυση της εργασίας
 να μπει φραγμός στη διάλυση της Δημόσιας Υγείας. Να στηριχθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στην
κατεύθυνση ενός δημόσιου, δωρεάν και ποιοτικού συστήματος Υγείας που θα είναι προσβάσιμο από το
σύνολο των πολιτών, χωρίς χαράτσια, περιορισμούς και αποκλεισμούς
 να σταματήσει αμέσως το σχέδιο καταστροφής της Δημόσιας Παιδείας. Η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων
 να ανατραπούν οι πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας,
των δημοσίων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος
 να σταματήσει το ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων- Να επανέλθει σε ισχύ ο θεσμός των Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων
 να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η βιώσιμη απασχόληση με σταθερές θέσεις εργασίας, για να αντιμετωπιστεί
το εφιαλτικό πρόβλημα της ανεργίας και να πάψει η εκ περιτροπής εργασία
 να αντιμετωπιστεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία – να παταχθεί επιτέλους η εισφοροδιαφυγή
 να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, να σταματήσει πια η φορολογική λαίλαπα σε βάρος χαμηλών
και μεσαίων στρωμάτων, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και φοροκλοπή και να πληρώσουν, επιτέλους, οι
έχοντες και κατέχοντες.
Απεργούμε επίσης για τα κλαδικά μας αιτήματα:
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διατηρηθούν οι Δημόσιες δομές του ΕΟΠΥΥ
προχωρήσουν οι μονιμοποιήσεις
νομοθετηθεί η ένταξη των γιατρών του ΕΟΠΥΥ στο Ενιαίο Μισθολόγιο
επαναπροσληφθούν οι συμβασιούχοι έργου
ενταχθούν τα ΚΕΠΑ στον ΕΟΠΥΥ και να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας τους
ενισχυθούν οι Μονάδες και τα Εργαστήρια με έμψυχο και άψυχο υλικό

Την Τετάρτη (20-2-2013), όλοι στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων στην Αθήνα στις 11.00 π.μ. στο
Πεδίο Άρεως.
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

