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Προς
κ. Πρωθυπουργό

- Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  κ. Α. Ξανθό
- Αν.τη Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  κ. Π. Πολάκη
- Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  κ. Γ. Κατρούγκαλο
- ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ
- ΜΜΕ 
- ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΕΔΥ

Σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2015, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Γραμματεία της 
Ομοσπονδίας σχετικά με το υπ΄αριθμ. πρωτοκ. 36019/19-11-2015 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ.

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ που υπογράφει το ανωτέρω 
έγγραφο παραβιάζει ευθέως τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων που προστατεύουν τους 
γιατρούς και απειλούν ποινή 300 ευρώ για κάθε γιατρό και κάθε μέρα παράβασής τους.

Παρά ταύτα και ενώ είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται την εργασία των ιατρών χωρίς διακοπή
του ελευθερίου επαγγέλματός τους, όπως ΔΙΕΤΑΞΕ το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, εκείνος εν γνώσει της 
παρανομίας, απειλεί ότι θα περάσει τους εργαζόμενους από πειθαρχικό γιατί άσκησαν το δικαίωμά 
τους να προσφύγουν στα Δικαστήρια!

Εάν το Κράτος φέρεται έτσι στους εργαζόμενους - και μάλιστα σε εκείνους που έχουν 
δικαιωθεί από τα Δικαστήρια – τότε, ποιο είναι το εργασιακό μέλλον στη Χώρα μας;

Το θέμα ξεπερνά ήδη κατά πολύ το χώρο της Υγείας και γίνεται ευρύτερο, αφορώντας πλέον 
τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη Χώρα μας.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ,καθώς και τον αρμόδιο για τις εργασιακές σχέσεις 
Υπουργό Εργασίας, να λάβουν αμέσως θέση. 

Η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται για κάθε νομική ενέργεια που θα περιφρουρήσει τα δικαιώματα 
των εργαζομένων.

ΥΓ. Τη ρήτρα των 300 ευρώ ανά ημέρα και ανά γιατρό θα την πληρώσει από την τσέπη του ο κ. 
Γιαννόπουλος ή θα την επιβαρυνθεί ο Ελληνικός λαός;

       Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΥΧΑΡΗΣ                             Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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