Αθήνα 2.11.2012
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
48ΩΡΗ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6 ΚΑΙ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προκηρύσσει
48ωρη πανιατρική απεργία την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου.
Συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις δηµοσιου, ιδιωτικού τοµέα και
επιστηµονικών φορέων, ενάντια στα µέτρα που προωθεί η κυβέρνηση τη
∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου.
Ολοι µαζί πρέπει να εµποδίσουµε την ψήφιση των νέων µέτρων που
αποδυναµώνουν την οικονοµία και τον λαό µας. Να µην επιτρέψουµε να
περάσουν πολιτικές που επιβάλλονται από την τρόικα, εξαθλιώνουν τον λαό
και αποδυναµώνουν κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους.
Ζητούµε:
- Να αποσυρθεί άµεσα η τροπολογία που απορρίφθηκε από τη Βουλή,
για την ένταξη των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ και
επαναφέρεται την ∆ευτέρα µαζί µε τη δέσµη των νέων µέτρων.
- Να αποσυρθούν τα µέτρα άγριας φορολόγησης των ελευθερων
επαγγελµατιών, ιατρών µε υψηλό συντελεστή φορολόγησης από το 1
ευρώ, καθώς και τα υψηλά τέλη επιτηδεύµατος, τα οποία βάζουν
ταφόπλακα στη λειτουργία µικρών και µεσαίων ιδιωτικών ιατρείων και
οδηγούν τους νέους ιατρούς στην ανεργία ή την µετανάστευση.
- Να µην προχωρήσουν οι ρυθµίσεις για περικοπή του µισθολογίου των
νοσοκοµειακών ιατρών, αφού µε τις σηµαντικές µειώσεις που ήδη έχει
υποστεί το µισθολόγιο, ακόµη µία µείωση θα αποδυναµώσει
περαιτέρω τη λειτουργία τους καθώς και θα εντείνει το πρόβληµα
επιβίωσής τους.
- Να χρηµατοδοτηθεί επαρκώς το δηµόσιο σύστηµα υγείας και ο
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι έτοιµος να καταρρεύσει και να εξοφληθούν
άµεσα οι πάροχοι υγείας

-

-

Να εξοφληθούν οι οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων, που εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ, προς τους ιατρούς
Να γίνει άµεσα συµψηφισµός των οφειλών του κράτους προς τους
ιατρούς, µε τις οφειλες των ιατρών προς το κράτος, όπως έχει
υποσχεθεί ο αρµόδιος υπουργός Οικονοµικών
Να σταµατήσει ο εµπαιγµός, ο διασυρµός και η κατασυκοφάντηση των
ιατρών από πολλά όργανα της πολιτείας, που προσπαθούν να βρουν
εξιλαστήρια θύµατα των αποτυχηµένων πολιτικών τους

Καλούµε όλους τους ιατρούς, τον επιστηµονικό κόσµο της χώρας, αλλά και
τους πολίτες να ενώσουµε τις φωνές και τις δυνάµεις µας για να
αποτρέψουµε τις πολιτικές της τρόικας και των µνηµονίων, προκειµένου να
µη βιώσουµε µεγάλη ανθρωπιστική κρίση, να µη δούµε µία κοινωνία που θα
παλεύει καθηµερινά να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες της αγοράζοντας µε µε
το πενιχρό εισόδηµά της, υπηρεσίες που είναι υποχρεωµένο να προσφέρει το
κράτος.
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