
ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
ΤΗΛ.228406,ΦΑΞ.2310228970                                                           website.www.seypika-thes.gr
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ                                                               e  -  mail  .  info  @  seypika  -  thes  .  gr  
Τ.Κ.54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
                
                                                               
Αρ.Πρωτ.   64                                                                                                                Θεσσαλονίκη 05/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: “ Σχετικά με την εκδίκαση της τακτικής δίκης των γιατρών που υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα 
στην 3η και 4η ΥΠΕ”.

     Χθες 4/11/15 έγινε η τακτική δίκη γιατρών που υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα στις 
Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ Μακεδονίας Θράκης. 
     Με αγανάκτηση διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι, με ιδιαίτερο ζήλο, συνεχίζεται η πολιτική στο 
χώρο της υγείας , που υιοθέτησε ο Α. Γεωργιάδης με το νόμο-έκτρωμα  για την ΠΦΥ, το οποίο με 
οργή και περίσσεια αγωνιστικότητα κατήγγειλε και καταψήφισε ως αξιωματική αντιπολίτευση ο 
ΣΥΡΙΖΑ,  και στάθηκε αρωγός στις αγωνιστικές απεργιακές, επί μήνες, κινητοποιήσεις του κλάδου 
μας, με πρωτοστάτες , τον καιρό εκείνο, επιφανείς βουλευτές  του και όχι μόνο αυτό αλλά ο ίδιος ο  
σημερινός πρωθυπουργός και τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωνε:
‘’Είναι ένας αγώνας που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, γι’ αυτό και τον στηρίζουμε’’. 
Α.  Τσίπρας   27/01/14
    Περίτρανα αποδείχθηκε το αντίθετο κατά την ακροαματική διαδικασία στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
από την κατηγορηματική στάση των νομικών συμβούλων της 3ης και 4ης ΥΠΕ, οι οποίες ξεκάθαρα 
και επιτακτικά ζήτησαν την άμεση αποχώρηση - απόλυση μας μέσω ένστασης που κατέθεσαν στο 
δικαστήριο  για  αναστολή  των  ασφαλιστικών  μέτρων  που  κατακτήσαμε  κατόπιν  επίμονων 
δικαστικών αγώνων. 
   Κατόπιν τούτου έχουμε την ακράδαντη πεποίθηση ότι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχωρώντας σ’ 
αυτή την ολισθηρή πολιτική της στο χώρο της υγείας, δεν ακολουθεί μνημονιακή πολιτική λόγω 
αναγκαιότητας αλλά εκ πεποιθήσεως.
   Ο μόνος τρόπος για να αναθεωρήσουμε αυτή την εκτίμησή μας είναι η άμεση, εδώ και τώρα,  
υιοθέτηση , από πλευράς της κυβέρνησης, μιας πολιτικής λύσης που θα ικανοποιεί τα αιτήματά μας 
και παράλληλα θα αποσοβήσει τον κίνδυνο κατάρρευσης και της ΠΦΥ, με τις απολύσεις των 1.000 
γιατρών που υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα από τους μόλις 2.400 εναπομείναντες.

     ΓΙΑ              ΤΟ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ          ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

             Σάββας Παρασκευόπουλος                                           Νικολέττα Μανιάτη
                Χειρ.Ουρολόγος                                                             Χειρουργός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Ι.Δραγασάκη
2. Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό
3. Αν. Υπουργό Υγείας κ. Π.Πολάκη
4. Υπ. Δικαιοσύνη κ. Ν. Παρασκευόπουλο
5. Υπουργό Εσωτερικών κ.Π. Κουρουμπλή
6. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Χ.Βερναρδάκη 
7. Διοικητές και Υποδιοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ
8. Μονάδες υγείας ΠΕΔΥ
9. ΜΜΕ
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