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ΔEΛTlΘ TγΠοY

Η Eκτελεατικl1 Γραμματε(α τηξ ΠoΣEγΠlκA, στη σημεριvri oυvεδρlαση τηq (?8.12-2ο11} μπdι τιc
τελεuταlεq εξελ(ξειg, o1ετικd με τη λειτouργlα τoυ EοΠYγ απ6 U7/2012, τηv εγκ0κλιο τoυ Yπoυργo0
Yγε[αq (Y3β/Γ-Π.iolκ. 141282/21'12'2011) με τηv dvαρ1o απελευθdρωση τoυ ιατρικο0 επαγγdλματog
l(αι τηv εκ1Φρηοη tηq ΠΦY σε εμπορικcg επι1ειρliοειq uγε(αq, καΘιbq επ[αηζ και tη χθεοιvi
αvακοlvωοη του Διoικητ( του EoΠγγ, με τηv oποlα αlρowαι 6εoμειiαειg για δυvατ6τητα
ουιπαγογρdΦηοηζ-αναγραΦ11q παρακλιvικιilv εξετdοεωv απ6 lλουq τoυξ γιατροιiq, απo$Φοιοε:

Προκηριioοει 24ωρεq επανα}ιαμβαν6μεvεq απεργιακ{q κινητoποιtξοειq παvελλαlικd ατιq 2|t, glL,
4|t &5lιlzoιz (Δευτdρα - ΠEμrrrη}.

Συγκαλεlται η oλομdλεια τηg Διo[κησηζ τηξ ΠοΣEΥΠlΚA, την 4/L/2011 Φpα 12μ.μ., για περαιτfρω
απo Q&οε ιg_κιvητoπo ι{ oειq.

Συγκαλεlται επ[οηξ τηv [δια ημερα, 4/t/2o17, η Oλoμ€λεια τωv Προdδρωv τωv ΣEγΠlκA τηq XΦραq και
οι lατρικοi και κλαδικοt Φoρε[q, προκειμfvoυ vα υλοποιrloουμε αποQdαειq και vα πρoωθfioουμε τιξ
θθαειξ tοU ιατρικoθ κ6ομου, dπωξ €χoυv εκQρααθεl μθoα και απ6 τιg Γεvικdq Σuνελει)αειq τoυ ΠlΣ και
τηq EQQ.

Zητοι)με απ6 τοug αρμθδιoυξ Yπουργo$g Yγεlαg_Κoιvωvικ{q A}ιλ,ηλεγγιiηξ, Εργαο[αq-Κοιvωvικ{q
AoQΦλιοηE καιτη Διοlκηoη του EOΠYY:

1. Να υλoποιηΘε{, η 6θoμεuση του Yπουργοι) Yγεlαq_Κοιvωvικdq Aλληλεγγ0ηξ, σtηv Επιτροπl1
ΚoιvωvικΦv YποΘdοεφv τηq Bουλr|q ιL5/Ιzl}otL). για αυιπαγoγρθQηοη-αvαγραs(
παρακλιvικΦv εξεt&σεωv απ6 dλoυξ τουξ \rιατpο0q αυμβεβλημcvουq rt μi με τοv EΘΠYY.
H αvακοlvωση τoU Διοικητιi τoυ EOΠYY κ. Γ. Boυδοriρη τηξ, 27/L2/2O11, πdραv τηξ
προκλητικr]q υπαvα1ΦβrlσΠξ, δεlpει ααdβεια και αvτιδημoκρατικ{ voοτροπlα πρoξ τουξ
θεαμοι1q τηξ Πολιτεiαq, dπωq ε[ναι η Eπιτροπr! KoινωvικΦv ΥποΘθοευv τηq Bουλtηq και oι
παριαιd.μενοι lατρικo[ Φoρεtq σrοUξ oπo[ουζ εδ6Θηοαν oι δεoμε0αειg {τηv L5/l?,lzCIΙL',
Nα opγαvΦσoυv τη λεποuρyiα του EOΠYY με α} Δημ6αιο Σ0οεημα (Mοv46εq Yγεlαq-lατρεtα
τoυ ]lil-KEvτρα Yγε[αq κλπ) ποu vα λειτουργεl αξιdπιατα, με αξιoπρεπr1 αμοιβrt^λειτουργ[α
τωv γιατρΦv και χωριξ ταλαιπωρ[α των αοΦαλιoμ€vωv και β) |διωτικ6 Σ0αrημα
(αυτοαπαα11ολοrJμενοι-ελευΘερoεπαγγελματtεζ γιατρot) πoυ vα λειτουργε[ με καv6vεq
ευπρεπoιig αμοιβιiq-λειτουργiαη, μθαα απ6 EΘvικr| Συ}ιλογικr! ΣrJμβαοη Eργαot'αq και τιξ
απo$dοειq τωv ΓεvικΦν Συvελε0αεωv τoυ ΠlΣ και EΘo.
Tηv τροπoπotηon τηq πρdξηξ ΝομoΘετικrlq Περιε1ομ6νου 262/t6-12-2ο11, πoυ απαξκilvει και
υποβαΘμ(.ζει τη λειτοuργ[α του EοnYr, με τιζ 20O επιοκθι}ειξ των x.O ευρΦ (8 ευρΦ μετdι τηv
πρoκαταβολli Φlρου 20%). Aπαιτo0με λειτoυργtα tου EOΠYY με oυμβ4οειξ ποU δεv Θα
ιοoπεδιivουv το γιατρ6, Θα τοv αξιΦvoυv, δεν Θα τοv απαξιΦνoυv, με ελε0θερη επιλoγr],
χωριξ αποκλειαμο0ξ και κατ& πραξη και περ[πτωoη αμοιβd, 61ι κατΦτερη τηξ σημεριvιiq, ι|δη

χαμηλtζ (τωv 20 ευρΦ αvd επ[οκει.|.lη), μθoα απ6 Γεvικ{ ΣυΜογικ;! Σι)μβαoη Eργαotαq.
E[μαατε αvτlΘειoι σε πραlαικθξ, που βdζουv ταΦ6πλακα οrη λειτoυργ[α του μικροιJ και
μεοα[ου ιδιωτικo0 ιατρε[ου, πoυ πλ{πoυv β*vαυoα κdΘε αυτοαπααχολοθμεvo ουvd,δελ$6
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μαξ και που Θα καταστrlσoυv το vcο γιατρ6 6μηρo με μιoΘοιiq πε[vαq, τωv εμπoρικιiv
επψειρ{οεωv Yγε[αq, πoυ θα ουμβληΘο0v με τοv EοΠYY.

4' Nα τροποπoιtioουv τov Εvιαtο Kαvovιομd Παρο1Φv Yγεiαq και vα εγκαταλεtι,pουv τηv πολιτικti
τηξ επιβ&ρυvσηξ τωv αοΦαλιαμθvωv, με τιq μεγdλεq πεpικoπθq στιζ ι(Θιvωνικθq δαπdvεη
Yγεtαq και τηv ελdτrωαη τωv παρο1ιilv στουξ αοfiαλιομθvουq ($&pμακα - εξετ&oειq-πρ6oθετη
περtΘαλιpη κλπ).

5. Κατο10ρωαη εργαοιακιilv, ααfrαλιαιικιiv, επιατημovικιilv και μιoΘολoγικΦv δικαιωμdτωv τωv
γιατριilv του lΚA οτοv EQΠYY.

6, Tηv μετατροπti τoυ 10λετπoυ ραιrrεβοιi oε 20λεrπο, Φατε vα μπορεl vα ε$αρμοοθε[ και η
ηλεκροvικr| ουvταγογρ&Φηoη για αvαβdιθμιοη και αξιοπρθπεια τηq περtθαλ$ηq κ*θε
αοsαλιομfvου, Να εvιqυΘεt το Σ0ατημα Yγεlαq τoυ EΘΠYY με ιατρικ6 προοωπικ6, ogμQωvα
με τιζ αvωτθρω αvα$oρθq, για vα σtαματdσουv επιτθλουq οι oυρdq, λLαrεg αvαμov{q και
ταλαιπωρlα τωv αα$αλιoμdvωv.

7. E[μαατε κ&θεrα αyι[Θετοι οε κλε[οιμο Mov&δωv Yγεtαq, εΦεδρεtα ιατρικoι) πpooωπικog,
απολ0οειq oυμβαoιoθ1ων αορ[ατoυ 1ρ6vου l(αι μεrατρoπ/1 τωv ουμβ4oεΦv τoυq αε
οριαμ€voυ 1ρ6vοu (αvrιμιοΘtα 700 ευρΦ).

ΚαταγγdΜουμε τη μvημοvιακr| πoλιτικl1 που αoκε[ται ατo 21ιilρo τηξ YYεtαξ με τηv πρo1εφdτητα,
xωρΙ,q ηθδιο, γvΦοη και α,uτoσχεδιαομοιiq ε$αρμογ{g μθτρωv ατο 1ιilρο τηq ΠΦY.

Kαλoιiμε τoυg αρμ6διοuq Κυβερvητικοιiq και Διoικητικοιiq Παρdγοvrεζ, vα αιαματt1σoυν τηv
πολιτικi του εμπαιγμoι1 και τηq προrλητικdq, 1ωρtq καvεv6q tχvουq ευαιοΘηο[αξ ταraικr1ξ Evαyrι
τωv λειτoυργΦv τηg Yγεlαξ και τωv αoQαλιoμcνωv.

Δηλιilνουμε, 6τι Θα αrαθο0με 6ρΘιoι και απEvαvτι o' αυτrj τηv πολιτικli, θα αιηρξouμε τη
λειτουργ[α και αμοιβ/1 τθοο τoυ μιοθωτo0 γιαtρoιi, 6οο και τοU αυτοαπασr(ολοtμεvοu
αυvαδfλsου μαξ, αΜ& πd,vω απ'6λα Θα αγωvιοΘοιlμε, ιbαrε o κdΘε αo$αλιαμθvog αυμπολ[τηg
μαξ, να θ1ει τηv περiΘαλιpη πoυ €χει αvd.γκη, xωρtq εμπ6δια και επιβαρ0vοειq.

ΚαλοιJμε 6λα τα ΣυMογικθ, μαq dργαvα (ΠlΣ, Eoo, οεNΓE, lατρικοθq ΣυΜ6γοuq, εEYΠIκA, ElΝAΠ,
κλπ) οε κοιν{ προοπdΘεια και αuμπ6ρεUση, για λειτoυρytα του EοΠYY που θα ατηρ[ζεται αε
αξιοπρdπεια, εξυπηρθτηοη αοΘεvιilv, πoιοτικt1 λειτουργ[α και αvΘρΦπιvη αμoιβ{ λειτουργιilv
Yγε{,αq.

Στη ουvd,ιπηαη το)v ΦορEωv τηξ 4/712072 (αrιq 17.οo (πο Ξεvoδοxεlο TITAN|A) θα
προοπαΘt1οουμε αποτελεoματικd, Vd υλoποιr]ooυμε τιξ Θ6οειg τoυ ιατρικο0 κ6ομou με
απoΦdαειξ, πoυ Θα λθνε κατηyορημαtικ* d1ι αrov εξευτελιομ6, τηv υπoβdιΘμιαη και τιξ
πραlαικ€q εξ6rπωoηq και vα υιοθετf1οoυμε εvθργειεq και δρdαειξ. ποU Θα λειτoυργr1oουv οε
κατειiθυvοη αvαβd,Θ μιoηq τηζ περ t Θαλι! η q ou vολικd.

Για τηv.
Tηξ ΠαvεΜfiνιαq (ΠοΣΕYΠlκA)
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M. BΛAπAρAκοΣ

Σημ. To απεργιακ6 υπ6μvημα ατo site τηq ΠOΣΕYΠlΚA www.poseypΙka.πη
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