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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την Ολομέλεια και το Συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ στις 12/01/14 η κατάσταση έχει 

ως εξής:

    Με τη  δημοσίευση του νομοσχεδίου για  την  Π.Φ.Υ.  (ΠΕΔΥ) αποδεικνύεται  ότι  στην 

πραγματικότητα το μόνο σαφές είναι ο τρόπος που θα οδηγήσει τους γιατρούς στην έξοδο. 

Κατά τα άλλα μεταθέτει σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις τις όποιες ενέργειες για τη 

λειτουργία  του  ΠΕΔΥ.  Στην  παρούσα φάση πιέζουμε  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις,  και  σε 

ανώτατο επίπεδο για την απόσυρση ή ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου. Ζητούμε επίσης 

την ονομαστική ψηφοφορία στην Βουλή, και ειδικά για τους γιατρούς βουλευτές να λάβουν 

σαφή  θέση.  Απαιτούμε  την  αποπομπή  του  υπουργού  υγείας,  ο  οποίος  δυσφήμησε  και 

εξαπάτησε  τον  κλάδο  ποικιλοτρόπως.  Είμαστε  έτοιμοι  και  τις  επόμενες  ημέρες  θα 

δημοσιεύσουμε όλα τα έντυπα για τις νομικές προσφυγές μας αν το νομοσχέδιο προχωρήσει.

       Καλούμε τους συναδέλφους να μην προβούν σε καμία ενέργεια πριν επικοινωνήσουν ή 

ενημερωθούν απο τον Σύλλογο.  Καλούμε επίσης όλους να επανεξετάσουν την στάση τους 

σχετικά με την απεργία και να δυναμώσουν τον αγώνα μας τις επόμενες ημέρες. Το διάστημα 

που  ακολουθεί  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμο  και  χρειάζεται  να  είμαστε  συγκεντρωμένοι 

αποφασισμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από τον σύλλογο μας. 

      Κανένας αγώνας δεν κερδίζεται χωρίς κόπο και θυσίες. Αυτή η μάχη που δίνουμε είναι η 

μεγαλύτερη και ίσως και η τελική για την επιβίωση της Π.Φ.Υ. αλλά και της επαγγελματικής 

μας ύπαρξης. Θα ακολουθήσει εκτενής ανακοίνωση της Ομοσπονδίας με όλες τις λεπτομέρειες 

για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. 

        Τίποτα δεν έχει χαθεί εφόσον παραμένουμε ενωμένοι και δυνατοί.

        Ο αγώνας συνεχίζεται και εντείνεται. 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                    Μαιευτήρ-Γυναικολόγος   
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