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Σε απεργία έως τις 29 Ιανουαρίου οι μηχανικοί

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το Αοφαλιοτικό
Προς κλιμάκωση των

κινητοποιήσεων τους οδεύουν

γιατροί δικηγόροι και

λετών καθώς και από το σύνολο
των επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο
έως και την Παρασκευή 29
Ιανοαρίου ΟιΈλληνες μηχανικοί
συνεχίζουν τον αγώνα και τις
ενάντια στο σχέδιο του
ασφαλιστικού που παρουσίασε το
υπουργείο εργασίας δήλωσε ο
πρόεδρος του TEE Γιώργος Στασι
νός χαρακτηριζοντάς τον αγώνα
για την επιβίωση
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Μιχάλης Βλασταράκος ανακοίνωσε
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
του κλάδου με 48ωρη
απεργία στις 28 και 29 Ιανουαρίου
Σημείωσε πως χρειάζεται ένα
που να δίνει προοπτική
κινητοποιήσεις

μηχανικοί μετά τις άκαρπες
συναντήσεις με την κυβέρνηση
οι κινητοποιήσεις
των μηχανικών
Κλιμακώνονται
γιατρών φαρμακοποιών
και ελεύθερων επαγγελματιών
μετά την άκαρπη συνάντηση
αντιπροσωπείας των φορέων με την
κυβέρνηση
Σύμφωνα με ανακοίνωση τους
οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν
την απεργία αποχή από τα
τεχνικά συμβούλια έργων και με¬
δικηγόρων

νομοσχέδιο

στον τόπο για να έχει δουλειά ο
νέος επιστήμονας και κάλεσε τον
πρωθυπουργό να ξαναδεί το νομοσχέδιο
καθώς αυτό επιβαρύνει
σημαντικά όλους τους αυτοαπασχολούμενους
επιστήμονες
Σύμφωνα με τον ΠΙΣ ήδη ένας
στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες
γιατρούς αδυνατεί να κατα
βάλει τις εισφορές του ενώ το
αναμένεται να εκτιναχθεί
εάν εφαρμοστεί το ασφαλιστικό που
προωθεί η κυβέρνηση Όπως αναφέρει
η αύξηση των εισφορών που
θα κυμανθεί στο 32 με 34 του
καθαρού εισοδήματος σε συνδυασμό
με τη φορολόγηση που αντιστοιχεί
στο 35 δημιουργεί συνολική
επιβάρυνση της τάξεως του
ποσοστό

70 επί των καθαρών εισοδημάτων
των γιατρών

ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ανέφερε χαρακτηριστικά ο

Όπως
πρόεδρος

του TEE οποιοδήποτε σχέδιο
στοχεύει να εισπράξει από τους
και τους ελεύθερους
περισσότερο από το 40
του εισοδήματος θα αποτύχει στην
πράξη Αν περάσει αυτό το ασφαλιστικό
η χώρα θα μείνει χωρίς
επιστήμονες

επαγγελματίες

μηχανικούς

χωρίς γιατρούς χωρίς
δικηγόρους χωρίς φαρμακοποιούς
χωρίς οικονομολόγους χωρίς
όλους

αυτούς που στηρίζουν καθημερινά

την κοινωνία και την οικονομία
οι οποίοι δεν θα μπορούν να
ασκήσουν το επάγγελμά τους
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Διεύρυνση ωραρίου μονάδων ΠΕΔΥ
Στη διεύρυνση του ωραρίου των

μονάδων ΠΕΔΥ πρώην μονάδων
ΕΟΠΥΥ έως τις 10 μ.μ έναντι 7
μ.μ που ισχύει σήμερα προχωρεί
το υπουργείο Υγείας Τη στιγμή
που όπως καταγγέλλουν οι

ίδιοι

οι γιατροί των μονάδων ΠΕΔΥ

τα ιατρεία έχουν καταρρεύσει
λόγω έλλειψης προσωπικού ενώ
καταγράφονται ελλείψεις ακόμη
και απλών υλικών το υπουργείο
με εγκύκλιό του διευρύνει το ωράριο

λειτουργίας τους αιφνιδιάζοντας
το προσωπικό που αμφισβητεί
το κατά πόσον αυτή η
είναι εφαρμόσιμη
σύμφωνα με εγκύκλιο
του υπουργείου Υγείας οι πρώην
μονάδες ΕΟΠΥΥ θα λειτουργούν
εφ εξής κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τις 7 π.μ έως τις 10 μ.μ
και οι γιατροί τους θα δέχονται
πολίτες από τις 7.30 π.μ έως τις
9.30 μ.μ σε δύο βάρδιες 7.30
π.μ έως 2.30 μ.μ και 2.30 μ.μ
έως 9.30 μ.μ Σε περίπτωση που
σε κάποια μονάδα μία ιατρική
ειδικότητα είναι μοναδική με
απόφαση του διοικητή της οικείας

παρέμβαση

Ειδικότερα

Οι γιατροί την ίδια
στιγμή καταγγέλλουν
κατάρρευση ιατρείων
και ελλείψεις ακόμη
και απλών υλικών
Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται
να οριστεί διαφορετικό ωράριο
απασχόλησης όπως π.χ 12 το
μεσημέρι έως 7 μ.μ
Ανευ ουσίας χαρακτηρίζεται
η διεύρυνση του ωραρίου από
τους γιατρούς των μονάδων ΠΕΔΥ
που σχολίαζαν στην Κ πως το
υπουργείο Υγείας αφού δεν μπορεί

να προσφέρει ουσία προσφέρει
Οπως επισημαίνουν
θέαμα
οι μονάδες του ΠΕΔΥ πλέον λόγω
των ελλείψεων γιατρών και
ειδικοτήτων και της υπο
λεντουργίας των εργαστηρίων
έχουν απαξιωθεί στα μάτια των
ασφαλισμένων Εκτιμούν δε ότι
το 80 των ασφαλισμένων προτιμά
να επισκεφθεί τους
γιατρούς στα ιδιωτικά
κάποιων

συμβεβλημένους

τους ιατρεία τα οποία είναι ανοιχτά
έως τις 9 το βράδυ που σημαίνει

ότι η επέκταση του ωραρίου των
μονάδων ΠΕΔΥ δεν έχει ουσία
αντίθετα θα φέρει δυσκολίες
αφού θα αναστατώσει νοσηλευτές
και διοικητικούς υπαλλήλους των
ιατρείων Χαρακτηρίζουν δε το
μέτρο ανεφάρμοστο και όπως τόνιζαν
χαρακτηριστικά ας
να βάλει το υπουργείο

προσπαθήσει

στη μονάδα της Κω απογευματινή
βάρδια παθολόγο Δεν υπάρχει
ούτε ένας για να καλύψει την
πρωινή βάρδια
Αξίζει να
ότι πλέον στις μονάδες
ΠΕΔΥ έχουν απομείνει περίπου
2.300 γιατροί από τους άνω των
5.000 που ήταν όταν οι μονάδες
ανήκαν στον ΕΟΠΥΥ Είναι
ότι στη μονάδα ΠΕΔΥ
Ν Ιωνίας σήμερα έχουν μείνει
30 από τους 90 γιατρούς που
πριν από το 2014 Στην
Ξάνθη από τους 20 έμεινε ένας
γιατρός και στην Κω από τους 23
έμειναν ένας ορθοπεδικός ένας
ΩΡΑ και ένας ψυχίατρος
σημειωθεί

χαρακτηριστικό

υπηρετούσαν

Π

ΜΠ
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Δεν κάνουν βήμα πίσω οι επιστημονικοί φορείς
Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους

και αποφασισμένοι να συνεχίσουν
τις κινητοποιήσεις παραμένουν
οι δικηγόροι και οι λοιποί
επιστήμονες εκπρόσωποι των
οποίων συναντήθηκαν χθες με
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων Βασίλης
Αλεξανδρής ο πρόεδρος του
TEE Γ Στασινός και ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Μ Βλασταράκος έθεσαν
υπόψη του πρωθυπουργού στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία το
προτεινόμενο ασφαλιστικό
δεν είναι βιώσιμο και
οδηγεί σε οικονομική και
εξόντωση των νέων
επιστημόνων Ουδείς μπορεί
να υποχρεωθεί στα αδύνατα
Οταν λοιπόν νέοι και παλαιοί
σύστημα

επαγγελματική

δικηγόροι υποχρεούνται να κα
ταβάλλουν για φόρους και ασφαλιστικές
το
εισφορές το 67
82 έως και το 100 του εισο
δήματός τους είναι φανερό ότι
πρόκειται για ένα σύστημα που
δεν μπορεί να επιβιώσει και οδηγείται
σε πλήρες αδιέξοδο δήλωσε
ο κ Αλεξανδρής προαναγγέλλοντας
ότι αν δεν υπάρξει
ουσιαστική αλλαγή στις κυβερνητικές
προτάσεις η στάση των
δικηγόρων θα μείνει αμετάβλητη
Μια τέτοια παρέμβαση έχει
αισθητικό χαρακτήρα To κίνημα
της γραβάτας δεν είναι κίνημα
αγχόνης αλλά ζωής Γι αυτό
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
όχι τι φορούν οι δικηγόροι αλλά
αν το αίτημα τους είναι ουσιαστικά

νομικά και οικονομικά

ορθό Σε αυτό πρέπει να υπάρξει

Ανυποχώρητοι
οι δικηγόροι
Συμβολική κατάληψη
του γραφείου του γ.γ
του υπ Εργασίας από
μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ
ουσιαστική απάντηση και τα
υπόλοιπα νομίζω ότι συνιστούν
λογοπαίγνια σχολίασε ο κ
σχετικά με το λεγόμενο
κίνημα της γραβάτας
Με μια συμβολική κατάληψη
του γραφείου του γενικού γραμματέα
του υπουργείου Εργασίας
Νίκου Φράγκου από μέλη του
Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
κορυφώθηκε η χθεσινή κι¬
Αλεξανδρής

νητοποίηση έξω από το υπουργείο
Εργασίας κατά του ασφαλιστικού
των γιατρών της Αθήνας Στη
με τον υπουργό Εργασίας
Γ Κατρούγκαλο που ακολούθησε
της κατάληψης οι γιατροί κατέστησαν
σαφές ότι εάν δεν αποσυρθεί
άμεσα το νομοσχέδιο ο
ιατρικός κόσμος θα συστρατευθεί
με τις υπόλοιπες παραγωγικές
δυνάμεις σε ένα κοινό μέτωπο
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
ΠΙΣ έχει αποφασίσει αποχή στις
28/01 και 29/01 των γιατρών από
γραφειοκρατικές υποχρεώσεις
συμμετοχή σε επιτροπές έκδοση
πιστοποιητικών γνωματεύσεων
και προειδοποιητική αποχή από
το σύστημα ηλεκτρονικής συν
ταγογράφησης στις 1/2 και 3/2
Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων

συνάντηση

λαμβάνουν σήμερα για¬

τροί και φαρμακοποιοί της
που έχουν προκηρύξει
στάση εργασίας 11 π.μ
3 μ.μ Στη γενική απεργία της

Θεσσαλονίκης

4ης Φεβρουαρίου θα συμμετάσχουν
οι νοσοκομειακοί γιατροί
όλης της χώρας
Τη συνέχιση της αποχής όλων
των διπλωματούχων μηχανικών
από τα τεχνικά συμβούλια έργων
και μελετών και από το σύνολο
των επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο
από χθες έως τις 29/1
αποφάσισε το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος TEE
Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία
Κουμουνδούρου πραγματοποίησαν
χθες μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ
που έβαλαν φωτιά στα μνημόνια
μπροστά από τα γραφεία του
κόμματος
κυβερνώντος
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