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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, με σημερινή απόφασή της 12/10/2011: προκηρύσσει 24ωρη
προειδοποιητική απεργία για την Παρασκευή 14/10/2011 και συγκαλεί εκτάκτως την Ολομέλεια της
Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ το Σάββατο 15/10/2011 και ώρα 13.00. Καλούνται επίσης την ίδια ημέρα
Σάββατο 15/10/2011 και ώρα 17.00 και οι Πρόεδροι των ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της Χώρας για κοινή σύσκεψη
και λήψη αποφάσεων για δυναμικές κινητοποιήσεις.
Η εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η συνέχιση της απεργίας με 24ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες, 17-21 Οκτωβρίου, εάν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας για:
•

•

εξαίρεση του ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΟΠΥΥ, όπως και του ΕΣΥ, από την
κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων και από το καθεστώς εφεδρείας.
Η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων σημαίνει απόλυση των γιατρών αορίστου χρόνου
και μαζί με το καθεστώς εφεδρείας υποδηλώνεται η διάλυση όλων των δομών ΠΦΥ ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ.
Να σταματήσει η νέα αφαίμαξη του εισοδήματος των ασφαλισμένων από τις μεγάλες
περικοπές – επιβαρύνσεις παροχών Υγείας που καθορίζονται με το νέο ενιαίο κανονισμό
παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Καλούμε όλους τους γιατρούς να αντιδράσουμε δυναμικά για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, που
οδηγεί σε εξαθλίωση το γιατρό και καθιστά τον πολίτη ανήμπορο μπροστά στην αρρώστιά του και στην
παροχή Υγείας του.
Όλος ο κλάδος με ενότητα να δώσει τις απαντήσεις στους καρεκλοκένταυρους της εξουσίας, στους
«απίθανους σοφούς»! που δεν διστάζουν να εκχωρήσουν ακόμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Καταβάλλαμε κάθε καλόπιστη προσπάθεια να ανοίξουμε αυτιά και μάτια να δουν κατάματα την
πραγματικότητα και την κοινωνία, που περιθωριοποιείται από την πολιτική τους, αλλά διαψεύσθηκαν
οι προσδοκίες μας από την προσπάθειά μας αυτή.
Σήμανε τώρα η ώρα του αγώνα.
Όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Μαζί με τους ασθενείς μας, τους ασφαλισμένους μας, τους κοινωνικούς φορείς να δώσουμε τη δική
μας απάντηση.
Παλεύουμε για αξιοπρέπεια στη λειτουργία του γιατρού, για αξιοπρέπεια στην περίθαλψη των
ασφαλισμένων.
Όλοι στην απεργία, να μην λείψει κανείς από το προσκλητήριο του αγώνα!
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό
ασφαλείας.
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