
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 
Όπωσ ςασ είναι ιδθ γνωςτό ςιμερα πραγματοποιικθκε θ ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ των φορζων 

τθσ Γενικισ Ιατρικισ ςτο Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Αναρτιςαμε το πανό μασ 

ςτθν  είςοδο του Υπουργείου και οι πολλοί ςυνάδελφοι που τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ τθ 

ςυγκζντρωςθ, τθσ ζδωςαν ζντονο αγωνιςτικό παλμό. 

Έμπρακτα αποδείξαμε και 

αναδείξαμε τθν Πρωτοβάκμια 

Φροντίδα και τθν 

αναγκαιότθτα του 

Γενικοφ/Οικογενειακοφ Ιατροφ 

ςτο ςφςτθμα υγείασ τθσ χώρασ 

μασ. 

Ζχοντασ ςυναντθκεί με τθν 

Υπουργό Υγείασ προ μθνόσ, 

είχαμε ςυηθτιςει κζματα ςτα 

οποία ανζλαβε ςυγκεκριμζνεσ 

δεςμεφςεισ. Απαιτιςαμε νζα 

ςυνάντθςθ μαηί τθσ με 

δεδομζνο το γεγονόσ ότι ακόμα 

δεν τθρικθκαν αυτζσ οι 

δεςμεφςεισ που αφοροφν ςε 

μια ςειρά ηθτιματα 

(γνωμοδοτικζσ και εξεταςτικζσ 

επιτροπζσ, εφθμερίεσ Κ.Υ, 

νομοςχζδιο ΠΦΥ και μια ςειρά 

άλλα,  που γνωρίηετε από τα 

υπομνιματά μασ). Υπιρξαν 

ςτιγμζσ ζνταςθσ  ιδιαίτερα όταν 

θ Αςτυνομία κλείδωςε τθν εξϊπορτα και θ Υπουργόσ μασ ειδοποίθςε ότι φεφγει για Υπουργικό 

Συμβοφλιο και μασ παρζπεμψε ςτον Γενικό Γραμματζα κ. Δθμόπουλο. 
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Αποφαςίςαμε τελικά να αποδεχτοφμε τθ ςυηιτθςθ με το Γενικό Γραμματζα δείχνοντασ καλι 

διάκεςθ και να επανζλκουμε άμεςα ηθτώντασ ςυνάντθςθ με τθν ίδια τθν Υπουργό τθν επόμενθ 

εβδομάδα. 

Στο μεταξφ ο Γενικόσ Γραμματζασ μασ ενθμζρωςε  αναφορικά με τα εξισ: 

 Υπάρχει νομοκετικι ρφκμιςθ που επιλφει το κζμα του επιδόματοσ τροφισ, τον κακοριςμό διευκυντοφ 

ςυντονιςτοφ και τθν άρςθ τθσ διάταξθσ που μασ υποχρεϊνει να παραιτθκοφμε πριν διεκδικιςουμε άλλθ 

κζςθ. 

 Στο κζμα των εφθμεριϊν 

φάνθκε ότι τόςο ο ίδιοσ όςο και οι 

ςυνεργάτεσ του αγνοοφςαν τθν 

πραγματικότθτα που οδθγεί με 

βεβαιότθτα ςτθν κατάργθςθ τθσ 

24ϊρθσ λειτουργίασ των Κ.Υ. και 

δεςμεφτθκαν για διόρκωςθ ςτο 

ςχετικό άρκρο και γνωςτοποίθςθ ςε 

μασ μζχρι το τζλοσ του μθνόσ. 

 Το κζμα τθσ εκπροςϊπθςθσ 

ςτισ διάφορεσ επιτροπζσ ςυηθτικθκε 

με τον Γενικό Γραμματζα αλλά και 

με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ ο οποίοσ 

και μασ διαβεβαίωςε ότι θ επιτροπι 

ΠΦΥ κα ςυγκροτθκεί εντόσ του 

Ιουλίου. 

Επίςθσ ζντονθ ςυηιτθςθ 

ζγινε για: Θεςμό Γενικοφ / 

Οικογενειακοφ Ιατροφ, Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ και Πρωτοβάκμια 

Φροντίδα Υγείασ «Καλλικράτθσ», 

Εκπαίδευςθ ςτθν Ειδικότθτα, 

ΕΣΠΑ (Οικογενειακόσ Ιατρόσ, 

Προγράμματα πρόλθψθσ ςε 

ςυνεργαςία με ΕΙΝ), ΠΕΠ 

(εξοπλιςμόσ μονάδων ΠΦΥ) και 

Ανεξαρτθτοποίθςθ  των Κζντρων 

Υγείασ από τα νοςοκομεία. 

Συνάδελφοι, πρζπει να κατανοθκεί πλιρωσ από όλουσ μασ ότι θ πορεία και λειτουργία μασ 

μζςα ςτο ΕΣΥ αλλά εκτόσ αυτοφ κατακτικθκε και καταξιϊκθκε με αγϊνεσ. 

Οι δυςάρεςτεσ ςυγκυρίεσ και θ κριςιμότθτα τθσ τωρινισ περιόδου επιτάςςουν εγριγορςθ του 

κλάδου, όχι απλά για να κατακτιςουμε τθ κζςθ που μασ ανικει ςτο Ελλθνικό πάνκεον τθσ υγείασ, 

αλλά ακόμθ και να διατθριςουμε τα κεκτθμζνα μασ. 

Σασ καλοφμε ςε αγωνιςτικι ςυςπείρωςθ γφρω  από τουσ φορείσ τθσ Γενικισ/Οικογενειακισ 

Ιατρικισ  που είναι οι μόνοι  διεκδικθτζσ των δίκαιων αιτθμάτων  μασ. 

Σασ καλοφμε να διατθριςετε τθν επαφι μαηί μασ και να ενθμερϊνεςτε από τισ ιςτοςελίδεσ και 

τα μθνφματα τθσ ΕΛΕΓΕΙΑ και τθσ ΕΝΩΣΗΣ. 
 

Οι αγώνες μας συνεχίζονται... 


