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ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΠΕ∆Υο απολύσεων 
Tns ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ 

«¦bo περιβόητο νοµοσχέδιο του ¦j 
Αδ. Γεωργι06n για το Π EAY 

. και το νέο ΕΟΠΥΥ, που θα τον 
S κάνει..", άρχοντα των απολύσεων 

και των λουκέτων πολυϊάχρείων, 
ψηφίζεται.αύριο. 

To νοµοσχέδιο που πέρασε αρκεχούς 
σκοπέλου5 και προσκόµµατα, 

τα οποία ανάγκασαν τον κ. Γεωργιάδη 
να αποσύρει ολόκληρα άρθρα; 

έχει την έγκριση τόσο ins Ν.∆. όσο 
και του ΠΑΣΟΚ. 

Οµως δύο είναι τα βασικά ζητήµατα 
που απασχολούν τώρα ιον κλάδο 

ίων γιρτρών που βρίσκονται σε κινητοποιήσει 
για πάνω από δύο µήνες: 

ιι θα γίνει µε us θέσεις που θα καταργηθούν 
από us αποµακρύνσεις 

και τις απολύσεις, αλλά και υπό ποιες 
συνθήκες θα µπορούν όσοι απολυθούν 

να συνάψουν µετά συµβάσεις 
στα ιατρεία τους µε τον νέο ΕΟΠΥΥ. 

Εξάλλου n ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας δεν αποσαφήνισε υπό ποιες 
προϋποθέσεις θα συµβληθούν 

στα ιδιωτικά τους ιατρεία. 
Μπορεί µέχρι πριν ano λίγες-ηµέρες 

ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης 
Μπέζας στη Βουλή να έκανε λόγο 
για ειδικό καθεστώς συµβάσεων, αλλά 

ο Αδωνις Γεωργιάδης σηµειώνει 
πως δεν θα υπάρξουν προνόµια. 
Αλλωστε κάτι τέτοιο θα ξεσήκωνε 
τους υπόλοιπους συµβεβληµένους 
γιατρούς µε τον ΕΟΠΥΥ. 

Πάντως το βέβαιον είναι ότι όσες θέσεις 
µείνουν κενές θα καταργηθούν 

και θα δηµιουργούνται µόνο εκείνες 
που θα χρειάζονται, σύµφωνα µε τον 
Αδωνι Γεωργιάδη. Με την ψήφιση 
του νοµοσχεδίου στην ολοµέλεια, 
ξεκινά αµέσως n διαθεσιµότητα των 
περίπου 8.500 εργαζοµένων του 
ΕΟΠΥΥ. ∆ιαθεσιµότητα που θα διαρκέσει 

ένα µήνα, κατά ιον υπουργό 
Υγείας. 

Οµως δεν θα χρειαστεί εντός επτά 
ηµερών να κλείσουν τα ιατρεία τους 
οι γιατροί που θα επιλέξουν να πάνε 

στο ΕΣΥ µε σχέση πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. 

θα πρέπει εντός επτά ηµερών µετά 
την ψήφιση του νοµοσχεδίου να 

υποβάλουν αιτήσεις για πρόσληψη 
στο ΕΣΥ. Σχη συνέχεια θα ξεκινήσει 
n διαθεσιµότητα-κινητικότητα, n οποία 

θα διαρκέσει ένα µήνα σύµφωνα 
µε ιον υπουργό Υγείας. Στο 

διάστηµα αυτό και όταν κληθούν ^ 
να επανέλθουν στο δηµόσιο σύστηµα 

θα πρέπει να έχουν περάσει 
από την Εφορία για να κλείσουν τα 
ιατρεία τους. 

Τα νοσοκοµεία αποδεκατίστηκαν από προσωπικό αναφέρει n ΠΟΕ∆ΥΝ 

Ο Αδωνις Γεωργιάδης διευκρινίζει 
ότι n διαδικασία δεν θα χρειαστεί να 
γίνει σε επτά ηµέρες, αλλά µε in λήξη 

της διαθεσιµότητας και την ένταξη 
στο ΕΣΥ. 

Να σηµειωθεί ότι σήµερα αχον 
ΕΟΠΥΥ απασχολούνται περίπου 
5.500 γιατροί, ενώ µε βάση τις εκτιµήσεις 

χης ηγεσίας χου υπουργείου 
Υγείας κοντά στους 3.000 γιατρούς 
θα επιλέξουν να µείνουν στον 

ιδιωχικό χοµέα για να µην κλείσουν 
τα ιατρεία χους. Εχσι θα έχει συµπληρωθεί 

και ο απαραίχηχος αριθµός 
χων αποµακρύνσεων χου ιατρικού 
προσωπικού, που ζητούν 

χρόικα και Task Force. 
Σήµερα από χους 5.500 γιαχρούς 

µόνο οι 1.000 δεν διαθέτουν ιδιωτικό 
ιαχρείο. 

Οι ρυθµίσεις Αδώνιδος προκαλούν 
αντιδράσεις σε όλο τον υγειονοµικό 

κόσµο, γι' αυτό και οι γιατροί 

και οι εργαζόµενοι στο σύστηµα Υγείας 
συσχήνουν πανυγειονοµικό µέχωπο 

και καχεβαίνουν σε συλλαληχήριο 
µε συγκέντρωση διαµαρχυρίας 

στο υπουργείο Υγείας αύριο Πέµπτη, 
ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου για 
το ΠΕ∆Υ. Σχην απεργία συµµεχέχουν 
οι νοσοκοµειακοί γιαχροί (ΟΕΝΓΕ) 
αλλά και οι εργαζόµενοι στα δηµόσια 

νοσοκοµεία. 
Μάλιστα n Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εργαζοµένων σία ∆ηµόσια Νοσοκοµεία 
(ΠΟΕ∆ΗΝ) αναφέρει: «Μειώνει us 
δαπάνες εγκρίνοντας κουτσουρεµένους 

προϋπολογισµούς 
χών νοσοκοµείων 30% σε σχέση µε 
πέρυσι (µετά το καλοκαίρι θα αντιµετωπίσουν 

σηµαντικά προβλήµατα 
λειτουργίας), καχαργεί-συγχωνεύει 

νοσοκοµεία και Υγειονοµικές Μονάδες, 
καχαργεί κλινικές-τµήµατα 

(770), κλίνες, οργανικές θέσεις, επιδιώκει 
την κατάργηση του συνόλου 

χων υποστηρικτικων υπηρεσιών και 
θέτει πολυάριθµο υγειονοµικό προσωπικό 

σε διαθεσιµόχηια. 
Τα νοσοκοµεία αποδεκατίστηκαν 

από προσωπικό εξαιτίας χων αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων και των µηδενικών 

προσλήψεων (2010 - 2013: 
15.000 αποχωρήσεις - µηδέν προσλήψεις!)». 

Σε απεργία καχεβαίνουν όµως και 
οι υγειονοµικοί και διοικητικοί υπάλληλοι 

χου ΕΟΠΥΥ, καθώς n ΠΟΕΕΟΠΥΥ 
συναποφάσισε µε όλες τις 

Οµοσπονδίες ins Υγείας (ΟΕΝΓΕ, 
ΕΟΟ,.ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ, ΠΟΕ∆ΗΝ, 
ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) κοινό πανυγειονοµικό 

µέχωπο και προκηρύσσει πανελλαδική 
απεργία την Πέµπχη, διαµαρτυρόµενη 

για χην ψήφιση του νοµοσχεδίου 
που καταργεί χη δηµόσια 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας της χώρας 
και χην παραχωρεί στα µεγάλα 

ιδιωτικά συµφέρονχα. 

ΠΕ∆Υο απολύσεων 
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