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Δελτio TΦπoυ

o Παvελληvιog tατρικ6q Σ0λλoγog oυμμετξ1ει στηv απεργια

τηq Π€μπτηq, 27 Noεμβρioυ

oΠανεΜηvιoglατρικ6qΣ0Moγoqoυμμετ€1ειοτηvΓεvικηAπεργiατηqΠ€μπτηg
Noεμβρi,oυ, τηv oπoiα 61oυv πρoκηρ0ξει η AΔEΔY και η ΓΣEE, o0μQωvα με τηv απoQαoη

19ηg Noεμβρioυ τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλ[oυ τoυ Παvελληνioυ |ατρικo0 Συλλoγoυ.

o Παvελλrivιoq |ατρικ6q Σ0λλoγoq ζητεl:

- Aιiξηoη τoυ KρατιKoυ πρoυπoλoγισμou γtα τηv υγεια

- Πρooλf Φειq μovιμoυ πρoσωπιKo0 για τo EΣY

- Aπoκατdιoταση τoυ ειδικo0 ιατρικo0 μιoΘoλoγtoυ τoυ δημ6oιoυ τoμ6α

- Aμεoη απoπληριομη τωv oικovoμικιilv υπo1ρειboεων τoυ δημooloυ Kαι τoυ EonYY πρoζ τoυξ

δημooιoυq Kαι τoυζ ιδιωτικo0q παρo1oυq υγεlαq

- Eπαvαπρ6oληΦη τωv απoλυΘ6vτωv oυvαδ6λQωv μαq ιατριbν και αμεoη oτελ6χωoη τoυ ΠEΔY

oε 6λη τη xΦρα

- AπoκατΦoταση τωv εργαoιακιilν, αoQαλιoτικιilν και oυvταξιoδoτικιi-lν δικαιωματωv μαq

- Δωρεαv, καΘoλικη και ιo6τιμη πρ6oβαoη τωv πoλιτιi,lv oτo δημooιo o0oτημα υγεlαq
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o Παvελλrivιoξ ιατριK6g Σ0λλoγoq καλεi 6λoυ9 τoυξ ιατρo0ζ τηζ χωραξ μαq, μαζl με 6λoυ9 τoυq

εργαζ6μεvoυξ τoυ δημooιoυ και τoυ ιδιωτικo0 τoμεα, vα πoυν:

. 'βN( αηv πoλιτιK]i τωv περικoπιbv και τηξ oυρρiκνιυoηξ τωv ειooδημ6τωv, τηv

απoδιdρΘρωση των κoιvιυvικιbv και τωv εργασιακ6v δικαιωμdτωv, τιξ απoλOoειq, τηv &δικη

Φoρoλ6γηoη και τηv συκoΦdιvτηση Kαι δυoΦ{μιoη τoυ ιατριKoο κ6oμoυ.

- ''oN( ατην απαξiωoη τoυ ΕΣY, τo oπoio ταλαviζεται απ6 6Mειιpη π6ρωv και απoψιλωση

απ6 ιατρικ6 και vooηλευτικ6 πρooωπικ6, ΞΠV στιγμ]i κατιi τηv oπoiα o κρατικ69

πρoiiπoλoγιoμ6g τoυ 2015 πρoβλ€πει κατα 22,9o/o μειωμ€vεq λειτoυργικ69 δαπdvεζ για

Noooκoμεiα και K€ιπρα Yγεiαq τηg 11ιilραq.
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