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Αθήνα, 22-01-2014 

Αρ. Πρωτ. : 328 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε την 21-01-2014 Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Αττικής, 

στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μ. Βλασταράκος, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠ-

ΕΟΠΥΥ κ. Αθ. Αποστολόπουλος, & ο αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ κ. Ι. 

Χρονόπουλος, κατά την οποία καταγγέλθηκε για μία ακόμη φορά ο εμπαιγμός θεσμών και 

φορέων από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την προσχηματική επίκληση της δήθεν 

επιχειρούμενης «μεταρρύθμισης», που αποκλειστικό σκοπό έχει την απόλυση τουλάχιστο 2500 

γιατρών μέσω των ρυθμίσεων και των απαξιωτικών αντικινήτρων που περιλαμβάνει το 

Νομοσχέδιο για το ΠΕΔΥ ως προς την ένταξη στο νέο φορέα. 

Καταγγέλθηκε το προτεινόμενο μέτρο της Π.Α.Α. ως βασικό χαρακτηριστικό της 

εργασιακής σχέσης στην Πρωτοβάθμια Υγεία χωρίς εξασφάλιση διασύνδεσης με χειρουργεία 

για τους γιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων, ότι είναι πέραν πάσης επιστημονικής λογικής για 

λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν διατυπωθεί. 

  

Στη συγκέντρωση από τους παριστάμενους προσκεκλημένους εκπροσώπους κομμάτων 

που τοποθετήθηκαν από του βήματος : 

- Ο εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ., βουλευτής & γιατρός κ. Π. Μελάς τάχθηκε κατά του 

νομοσχεδίου και κατά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην πρωτοβάθμια υγεία, 

- Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής & γιατρός κ. Κων. Ζαχαριάς κατήγγειλε το 

νομοσχέδιο, αλλά ως κόμμα είναι υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γενικά, 

- Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, γιατρός κ. Χρ. Παπάζογλου κατήγγειλε το νομοσχέδιο, αλλά είναι 

υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γενικά, 

- Ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, γιατρός κ. Εμμ. Ζαχαριάδης κατήγγειλε γενικά το νομοσχέδιο 

χωρίς διευκρίνιση ως προς την αποκλειστική απασχόληση, 

  

Επίσης ανακοινώθηκαν τακτικές και μέτρα που θα προταθούν στους γιατρούς για εφαρμογή 

τους σε περίπτωση προώθησης και ψήφισης του νομοσχεδίου. 

 

Καλούμε όλους τους γιατρούς, την Πέμπτη 1μ.μ., να διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο 

Υγείας (οδός Αριστοτέλους), στην κοινή συγκέντρωση ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ. 

  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας με απόφασή της αποφάσισε παράταση της 

απεργίας έως την 7η Φεβρουαρίου. 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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