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ξ!(τAκT}t A[ιlAl(o!NftΣF| - AEΛT!ο τγπογ

F{ Etπελεοrικfi Γραμματε[.:, τηq ΓtοΣEγΠ!KΑ, flδη με τo qπ6 27/7/za]: Δε7'' [o T0που τηq,

κιrτ'|γγε1λε τιη Πeλιτικdq F|γcοlcg τιυv Yπονργεlι.ι.lv Yψε[ιιι; - Noιv{.dvι}tηζ

Eργααtαq - [ζοιvωvικ{q Αe$*λιαΠξ. Vια τιξ πολιτιt{εq εμTιαιi μοιi και
|qτρικοβ l(Φoμου και τoU λαρι].

Mε τηυ πολιτικι} που εΦαρμδζουν, ολοκληpΦvουv αs, cv6ξ μεv τηv εκ1ιi:ρη

εξωιατρικf επιχξ.Ψηματικdr ουμ$θροvτa {super rnarkets YγεLαg) και
tοUq για,τρΦΦg με τιξ ουμβ&οειq τΦπου Ω.A.E.E, (τωv 8o0 ευριj:) πΘυ ετοι

E"Φ.Γl.γ.γ.,

ηξ και
τηοηξ τοU

τηζ Π.Φ.γ. σε
εξαΘλκbνουv

Uν για τοv

l{ Εκcελεorικ/1 Γραμματε[α τηξ flΦΕΕΥΠiκA, πρogπΦΘηrε και χΙτ*βαλE ι(&θε

οεβ6μεvη oU}ιλογιχdξ απodl&οειg, να πε[,gει τouq υπεδθυνoυζ l(υ$ερvητικof ξ

μνημevιax{ πολιτιr<;! οtηv Υγe{.α, Tριiικuq.ΔιιjT, δημιoυργεl αδιεξn$q xrιι θα
επιrπΦοειq πηv περ[ΘαλΨη του λαοιj'

προαπ*,Θειa,
[g, 6τι η

ι oλθθριεq

H ΙlοΣEγΠli(A *xει πρ6ταοη τεκμηριψμ€vη, xοαroλογημεvη με κατd πρ&ξη περLrπωgη
αμοιβε1 του γιπτροιJ, με δια1ε[ριση τιυv 3Ο'ο0ο"ο0ο υπρλφγιζlιjεvιJv 6π για τοv
ε,ο.Π,Y"Y. ,ζαι μE αξιοπο[ηoη dλoυ τοιl ια-τρικοrj δυναμικοr) πη:: rττl.Qι:μεt i,

U,ιηρεσια σtοv E.o, Π.Y.Y.
πρΘσΦEρει

Δυπ-ευχΦq η προαπ&θειd μαq απεβη dκαρπη, τα ι!ε0δη ι(αι οι αvfξο6εq ιξ τοUξ

θχουv τιξ

Σταματl1ααμε κ*θε διdλογo με αvαξι6πιατεq Πoλιτικ6q
θυμδμααrε Φλoι, προgπd,θηoαv τον αγιi.lνα μαξ, τρv

μεγαλειΦδειq κιvητoποιdοειq, vα απoδυvαμΦοoυv με
μη1αvιαμοιjq,

Θι μdοκεζ cπεοαv |(αι η υπο,(ριο[α ixει τα dρι* τηξ.

Hγεοiεq πΘυ μE σοζ,
περαoμfνο to

ΦεΦδη και απεργo

H ΦriΦιοη τηq τρoπολoγ[αq, αιο πολυνoμοα1f6ιo τΘψ Yποψριlεt.ου o (4/8), για
την κατ*ργηoη κ&Θε περιοριGμο0 οτηv dακηοη τηg ιαιρικηq }iαt σEη μετoχικ4 €ση των
επι1ειρrtαειυv \,Yε[αζ (παιdργηοη τοψ 51% απ6 γιατpοdζ, πou με μεγdλo ε(1ε
καταιαηθεt) χα,ι η Πρ6ταoη τηζ Γτoλιτικr]g Hγεotαq για ουμβ4oειξ αιτιμι τιjπου
Θ'A'Ε.Ξ. τωv γιατριbv με τΘ\, E.Ο.Π.Y.Y,, 6πωζ μαξ γvωστοποιηΘηκε απl τοv Π|Σ,

Φπωq

με τιζ
τικο0q
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1.Ε;00 ευρΦ {μεαοειαθμικ* 1ΟG0-1200 suρΦ ακαθ6ριαrα . καθαρ& B0Φ), δεlxvοιJγ τιζ
πρoθ€οειq τουq.

Ετοιμfζουν oριζdyrιeq περικoπθq ατηv Yγε[α, με 1αμnλθq αnοδο1€q στΘυ{ γιατpoθq (BOΟ

sυριil), περικοπ{ παρο1Φv σrοιJξ ααΦαλιoμ*vοψι κατdργηoη Μοvdδων Yγε[αq και
εκχιilρηοη μεγd'λωv πακθτωv Π.Φ,Y. oε εξωιατρικ€q ω\υαiδεq εμf(ΦρικΦv επηειρrjα*ωv
υγε(αξ.

Φι lιατροt tDυ lκA ΕΤAM θα περιοριαΘοΦν μ6vο ατοv μιοθδ τnιlq, ο$ο.i δεr, θq υπ&B1ει
δuνατ6τητα *Mηζ αι1μβαoηq με E,Θ.Π.Y,Y., tζαι τΘ μιxρd ιδιωtικ6 ιατρεto Θα rcλε[οει, αQou
μe 80Ο.1ΟΟ0 εμριi: δεv θα μπορε[ vα αvrαπεξ€λθει αiηv λειτουργlα τοv.

Οι vtοι γιατροl θα οδηγηθο6ν να προαΦdρoυv urιηpεolεg, με μιαΘοΦζ πε[ναξ (των 5Ο0

ευριil), αε εμπορικfq επιγεφriαειq Yγεlαq, μ4 θxοvταξ dΜη λdοη.

Rq αvcιδρdoοuμε 6αο ε[vE1 ηqφβq, μαζιxd και αποτελεοuατικ&, Δεv μποροιiv πλtοv vα μαξ
κατηγοριiοoυv για &ρvηοη διαλ6γoυ. δεν μποροιiν να υπoκρlvοvται Kαι vα ι}ευδολογοΦv,

Aζ τo καtαλdβοuν και 6oοι ουvdδελ$οι θαπεuοαv vα τoμζ ηισEfψοuv 11 yα ιrαζ
κατη γ ο ρ t1οouv για αyτιτιολιτε υ τικl.1 ταlπικ ξ.

,rα Σιiλλoγικ& μαξ 6ργανα θα κληθοι}v αθvιομα.uα πdρουv απo$dοειg, σε συvεργαo[α και
με τοιJξ *λλοuq lατρικοι1ζ Φορε(q. H uπov6μειlαη δεv cxει θ6οn απl xαvθνα.

Aξ μηv ελπiζει κανε[q, Φτι θα διατηρι!οει μdροξ απ6 τα κει<τημAvα του,

l.| ιαοπεδωοη cρxεται, η ιατρικrl θα παpdxεται πλfο',l απ6 τa sυper rnarkets Yγε{.αq και δεv
υπθρxει ελπ[δα ltα. τD α0ριο,

Tο 1ι€λλοv τηs οιivrαξηg μαq εtναι πλ*ον αβdβα.. diτ| τηξ δι:υλειfq μιαq δυοοiωvο.

Ε[vαι καιρΦξ vα συvεργαoθοdμε, vα συγι(ροτr1αουμε κοιvδ μθτωπo θλoι oι |ατρικol, και
Koινωvικο[ Φορεiζ και να παλθr|.lουμε τιq πολιτικθξ τηξ vτρoπηξ, τηξ uποταγr\q κqι τηζ
εξαθλ(ωοηq τaυ λαΦ0,

o$εhουμε αυτ6ν τον αγΦvα οτην κc|ινωνια, α.o, ιατρικ6 κ6oμο, σfΘ μsλλοv τo δικ6 μαξ
xα,ι τωι, παιδιιilv μαξ.
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