
Νομίζεις  πως  δε  σε  αφορούν  ή  δε  σε  θίγουν  τα  μέτρα  για  την  υγεία  του 
Λοβέρδου; Ναι; 

Τότε ρίξε μια ματιά καλή, για την δική σου τη ζωή...... 

• Οι μισθοί ΕΣΥ με το ενιαίο μισθολόγιο μειώνονται δραματικά 
• Ο ΕΟΠΥΥ (Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) θα καλύπτει το 92% των 

ασφαλισμένων 
• Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί καλούνται να ασκούν το επάγγελμα στο υπόλοιπο 8%
• Όσοι ιατροί συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ θα έχουν σύμβαση ιατρού ΟΑΕΕ δηλαδή 650€ 

μικτά
• Ο ΕΟΠΥΥ θα συμβληθεί με νέους σε ηλικία ιατρούς και οι παλιές συμβάσεις καταργούνται 

(δήλωση Λοβέρδου)
• Οι παλιοί ιατροί (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) μπορούν να εισαχθούν στο ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητού Β 

(900-1000€ καθαρά με το ενιαίο μισθολόγιο) μετά από κρίση. "Όχι όλοι" το τόνισε ο 
Υπουργός

• Με τις συγχωνεύσεις θα προκύψουν νέοι οργανισμοί και άρα όλες οι θέσεις είναι 
μετέωρες αφού αίρεται defacto η μονιμότητα (δηλώσεις Πάγκαλου, Λοβέρδου, Ρέππα, 
Ραγκούση).

• Η ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου θα ανταγωνίζεται ευθέως τον ελεύθερο 
επαγγελματία ιατρό και την μικρή ιδιωτική επιχείρηση.

• Οι συντονιστές διευθυντές επανέκτησαν την ισόβια παραμονή τους στην θέση
• Οι καθηγητές διατήρησαν το δικαίωμα ελεύθερου επαγγέλματος, οι άλλοι όχι.
• Οι ιδιοκτήτες κλινικών θα επεκτείνουν τις κλίνες τους κατά 50% ενώ θα μπορούν να 

συστήσουν εταιρείες υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
• Οι ιδιώτες θα μπορούν να συστήνουν εταιρείες υγείας χωρίς το 51% να ανήκει σε ιατρούς.
• Πόση νομίζεται ότι θα είναι η αμοιβή των ιατρών στον ιδιωτικό τομέα με δεδομένο τον 

υπερπληθυσμό του κλάδου;
• Που αποσκοπεί η δήλωση του Υπουργού ότι το 2012 το ΕΣΥ θα είναι πλήρως ανανεωμένο 

και ηλικιακά; 
• Πως θα ικανοποιηθεί η απαίτηση της Τρόικας για μείωση του αριθμού των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά 70000 το 2011 και στην Υγεία; 
• Θέλετε κι άλλα; ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλά ακόμη.

 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΣΥ;

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ;

Γι’ αυτά και για πολλά άλλα σε καλούμε στη συγκέντρωση την ΤΡΙΤΗ 22/2, 9.30 
π.μ. (Στάση εργασίας 8.00-12.00 π.μ.) στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝΠ. Θα μιλήσει το 
μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Δημήτρης Κωστακιώτης.



ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 

ΜΙΣΘΟΙ ΚΙΝΑΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 185
ΕΠΙΜΕΛ.Β 199,64
ΕΠΙΜΕΛ.Α 237,36
Δ/ΝΤΗΣ 274,16

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 355
ΕΠΙΜΕΛ.Β 264,96
ΕΠΙΜΕΛ.Α 314,64
Δ/ΝΤΗΣ 364,32

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ:540 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β: 464 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α: 552 ΕΥΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: 638,48

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!
ΜΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
(ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ):

ΟΛΟΙ στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ  23  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Και στη συγκέντρωση το πρωϊ
Στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ


