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Aθt1vα LLl1a/loLL

ΔEΛTloτγnογ

Ψη$iατηκε 1Θεg, απ6 τηv Boυλιt τωv Eλλ{vωv, to πολυvομοφ1θδω που θτυ;1ε τηv αvtlδραση τoυ

ουv6λοu τωv t(οιvωvικωv Φoρθωv α}ιλα καιτoυ EMηvικο6 λαo0.
Eξαιρ€θηκε απ6 τηv ε$εδρε{.α (&ρΘρο 33 $7β,) τo πριlσωπικ6 τωυ αο$αλιατικιbν ταμεiιυν (ιατρικ6 -

vooηλευτικ6_ παραtατρικ6), 6πω9 Kαι του EΣι EκAB και Qορ6ωv Koιvωvικι1ξ Πρdvoιαg.
'οοov αΦoρdι την καταργηση των κεvιilv οργαvικΦν θθοεωv :

oι διευκριv[οεη που θγιvαv και απ6 τοv Yπουργ6 Εργαοiαq - Κοιvωvικt1q AοQιiλιοηξ, τ6οo oε vθα

επικoιvωviα με τηv ΠoΣEYΓllκA 6οo και προζ τουξ Bουλευτθg αMd και με δημ6οια δiλωοη, ε[vαι 6τι η

κατdιργηοη τωv κεvΦv oργαvικιilv θθοειυν, αΦoρd τιq θfοειq π6ραv τωv υπηρετο0vτωv μοviμωv και με
o0 μβαοη αoρ iαrου 1ρ6vου γ ιατριbν (2. 000 πε ρiπου ).

Yπ' 6ι|.lιv 6τι οriμερα υπηρετοιiv (6.5οο περ[πoυ μ6νιμοι και ουμβαοιο0χοι αορ[ατου 1ρ6voυ γιατρο[
ενιil oιοργαvικθξ θθoειζ του lΚΑ εlναι 8.6Ο0).

Η Δημ6οια δ{λωοη, α$ορd και την ατliριξη τηg δημ6οιαξ ΠΦY, εκτdg απ6 τιq αδιατdρακτεg

εργαοιακ€q oχ€oειζ των υπηρEτο0vrωv γιατρΦν τoυ lκA.

H Eκτελεατικri Γραμματε[α οε ουvενv6ηοη με την oλομcλεια τηq Διolκηoηq τηζ ΠoΣΕYΠlΚA Θα

εκιιμriοειτην κατ&αιαοη 6πωg διαμοριQΦvεται καιτην επ6μενη εβδoμdδα Θα υπdρξειvθα ενημEρωοη.

Θεωροιiμε δτι η κατd,ργηοη μ6vο τωv κεvωv θ6οεωv που ε[ναι oιiμερα (και πoυ για 1ρ6vια τΦρα

παραμθvοuν σrα χαρτια), Θα εivαι η τελικri υλoποiηοη τηg αποδθμησηξ τηζ Δημ6οιαq ΠερiΘαλΦηq, γιατi ο

ιατpικδq κ6oμοg δεν Θα δεμεi την διαλuοη τιυν MovΦδωv Yγεiαg και τηv απ6λυοη τoυ προσωπικοιi του.

ο κλdιδοq των γιατριi.lν τοU tΚA, μαζi με 6λουq τoυq ερvαζ6μεvoυξ, αγωviαεηκε με uπερη$d,vεια, με

δ0vαμη και αποΦαοιατικ6τητα, ουvθ1εια κovrΦ οιιg εξελξεξ, με σuνε1r! επικoιvωvlα και εvημ€ρωοη τωv

βoυιευτω, και απ*τρει{.rε ο1dδια, προζ το παρ6ν, που θθλουv τηv διιiλυοη τηξ Δημ6οιαq ΠΦY και τιq

λπoλιioειq και εΦεδρεια τoυ προσωπικο0 τηq' Aυτli εξ' dMoυ, r|ταv και η Θ€οη και thrv εκπροoΦπωv τoυ

λαοιi, με τoυξ οπoiουζ επικoιvωvοιiμε'
o αγιbvαξ μαq μπορεi. προq το παρ6v vα απ€τρει}ε oxθδια, αΜd πρ6πει vα υπαρ1ει εγρliγoροη,

παρακολοιiθηση και επικοιvωviα, ,rρoκ.ιμirου oι ρυΘμ[οειξ, δεομειiοειg και δημ6oιεg τοποΘετfloειξ των

αρμoδlωv vα μηv μεivουv κEπιταγθq> χωριE αvriκριoμα'
Eμεξ τηv oημα(α του αγιilvα 6εν υποoτ€λλουμε'
Δηλιbνoυμε πpοg κ&θε κατε6Θυvoη, 6τι θα κλεiοουμε 6λε9 τιq Movdδεζ Yγεiαq αv και €vαξ μdvιμοq i

ουμραoιo01og ooρι*or'1ρ6νου ουναδελΦοξ ]Ιαξ, βρεΘεt 1ωρiq εργαοiα απ6 ιατροκτ6νε9 ρυθμiοειg'

rvωρξουμεvααγωνιζδμασtεκαιoι<λdδοqξ6ρειvαδραδbναμικd.
Ευ1αριοrο0με 6iorg iorq γ,o.ρo0q γ,α την ox.εοu καθoλικr! ουμμετo1{ ατην απεργ[α'

Ζητιiοαμε και πιατε0oυμε 6τι aμλ θα αvακοιvωθo0v oι πiνακεq με τιζ μoριoδοτflοειg τωv 1'860

Θ6oεων τηζ μovιμο/to[ηοηq, διαQορετικ{ και η αvιiQραοn:Fl!-*o, η Δικαιoοιiνη θα 6xοuv λ6γο'

Θα βριoκδμαστε σε ουvε1{ orr.ργooιo με λιειγ, nlΣ, EΘb, ΠΦΣ, oENΓΕ, lατρικο6q Συ}λ6γουq αλλd

και τoυξ υπ6λοιπουq Qορεi.q εργαζοβνωu *o, or*oξιοιi1ων, προκειμ6rου vα δια$υλdξoυμε τηv αξωπρεπι'1

λειτουργiα.o, γ,o.ρoii, λΜα και αvθριilπιvη υγεiα.οε κdθε αοΦαλισμθvο.

H ολοκλriρωοη ο{μερα, με την *ooolι1*,i επιτυ1iα i,, onrργ,oκΦv κιvητοπoι{οεωv' πρ€πει να

διατηρrjοει τov κλdδo οε ετοιμ6τητα, προκειμ€vου vα απαντ:1οoυμε ιiμoα oε πρoκλrtοειζ δυν&,μεωv που

Θ6λoυv απαξtωοη του γιατρου και εξαΘλ[ωση τοu πολ[τη'
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