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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΠΕΔΥ

Συνάντηση εφ όλης της υλης με τον Ανδρέα Ξανθό
Σύσκεψη με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό πραγματοποίησε η
Γραμματεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων
Υγειονομικού
ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ για τα τρέχοντα
ανοιχτά ζητήματα του κλάδου
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκε το αίτημα επείγουσας
νομοθετικής ρύθμισης και
κατοχύρωσης της μισθολογικής και
βαθμολογικής εξομοίωσης των
ΠΑΑ ΠΕΔΥ και σύμφωνα με
την Ομοσπονδία ο υπουργός απάντησε
ότι την προσεχή εβδομάδα θα
συζητηθεί το νομοσχέδιο για το
πρόγραμμα στο οποίο
οι σχετικές τροπολο
Επιστημονικού

Προσωπικού

απλήρωτους

Ξανθός Πολιτική
λύση της στελέχωσης
της ΠΦΥ τον Μάρτιο

ιατρών

παράλληλο

εμπεριέχονται

εργασία αποζημιώνεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία ως
ή ως εφημερία σημειώνοντας
ότι προκύπτουν δηλαδή και
θέματα εργασιακών δικαιωμάτων
Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στους
γιατρούς της 1ης και
2ης ΥΠΕ που επανήλθαν με δικαστικές
αποφάσεις και που εργάζονται
μέχρι 20 μήνες και σύμφωνα με
την Ομοσπονδία ο υπουργός δήλωσε
ότι θα πράξει τα δέοντα μέσω της
νομικής υπηρεσίας του υπουργείου
Ενόψει της επανακατάθεσης του
ν/σ για το παράλληλο πρόγραμμα
εκ νέου η εκκρεμότητα της
και βαθμολογικής
των 40 περίπου ιατρών με
υπερωριακή

Εκτελεστική

γίες Σχετικά με το νέο διευρυμένο
ωράριο λειτουργίας του ΠΕΔΥ η
εξέφρασε την αντίθεσή
της δεδομένου ότι το ωράριο των
γιατρών ΕΣΥ είναι πρωινό και επτάωρο
Πέραν του ωραρίου αυτού η
Ομοσπονδία

ετέθη

μισθολογικής

εξομοίωσης

πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής που
είναι ΠΑΑ στο ΠΕΔΥ με τον Ανδρέα
Ξανθό να απαντά ότι θα εξετάσει το
θέμα Δίκαιο δήλωσε ότι είναι το
των γιατρών της 3ης-4ης ΥΠΕ
που προσέφυγαν δικαστικά και δεν
κρίθηκαν από τις προηγούμενες
και δεσμεύθηκε ότι πρέπει
να επιλυθεί
Τέλος όσον αφορά το νομοσχέδιο
της ΠΦΥ ο υπουργός ανέφερε ότι θα
κατατεθεί τον προσεχή Μάρτιο και
πως θα υπάρξει και πολιτική λύση
της στελέχωσης με την επαναπρό
σληψη των απολυμένων γιατρών
και συνολική ρύθμιση μεταβατικότητας
σημειώνει η Ομοσπονδία
Μ.ΚΑΛ
αίτημα

διοικήσεις
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Εξι μήνες στο περίμενε

για ακτινοθεραπεία
καταγγελίες
για το γολγοθά των
Σοκαριυτικές προκειμένου
να κάνουν τις επιβεβλημένες
ακτινοθεραπείες στα δημόσια
νοσοκομεία και να ζήσουν δίχως
πόνο κάνουν στον Ε.Τ
η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
η Ελληνική Εταιρεία Ακτι
καρκινοπαθών

η

νοθεραηευτικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων
Παθολόγων και η Ελληνική
Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και
Παρηγορητικής Φροντίδας
Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία
ο καρκίνος αποτελεί δεύτερη
αιτία θανάτου και ένας
στους τρεις ανθρώπους θα

βρεθεί αντιμέτωπος μαζί του
Στην Ελλάδα καταγράφονται
28.000 νέα περιστατικά ετησίως
Σε αντίθεση με άλλα
κράτη που εκπονούν στρατηγικά
σχέδια δράσης η Ελλάδα

αναδεικνύεται ουραγός στην
πρόληψη και την καταγραφή
των aoQt νών είμαστε

η μόνη

χώρα μαζί με το μικροσκοπικό
Λουξεμβούργο που δεν έχουμε
Εθνικά Μητρώα Ασθενών για

τον καρκίνο παρότι η δημιουργία
τους έχει προβλεφθεί εδώ
από το 1957
Επίσης δεν έχουμε ούτε
φακελους ασθενών

ηλεκτρονικούς

με συνέπεια οι καρκινοπαθείς να
περιφέρονται από νοσοκομείο

σε νοσοκομείο κουβαλώντας
τις απεικονιστικές εξετάσεις σε
σακούλες του σούπερ μάρκετ
ξεσπά ο πρόεδρος της ΕΑΕ κ
Ευάγγελος Φιλόπουλος
Την ίδια ώρα η πατρίδα μας

ΟΜΗΡΟΙ ΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
01 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

ότι η αναμονή για ακτινοθεραπεία
σί α δημόσια νοσοκομεία
φτάνει τους 6 μήνες και πως ο
στόλος των μηχανημάτων είναι
πεπαλαιωμένος καθώς από
τους 27 διαθέσιμους γραμμικούς
επιταχυντές οι μισοί είναι
αρχαίοι

Ακόμα και

η

προσφορά

περικοπή των δαπανών Υγείας
στις ελλείψεις στα νοσοκομεία
σε τεχνολογικό εξοπλισμό και

ζωής του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος με 7 νέα μηχανήματα
έχει κολλήσει στα γρανάζια
της γραφειοκρατίας αφού για
να δουλέψουν χρειάζεται να

ανθρώπινο δυναμικό και στη
μείωση των τιμών των φαρμάκων

γίνουν 42 προσλήψεις
γιατροί τεχνολόγοι

στέφεται πρωταθλήτρια στην

Παράλληλα ο κ Γιώργος
Πισσάκας πρόεδρος της
Εταιρείας Ακτινοθερα
πευτικής Ογκολογίας τονίζει
Ελληνικής

προσωπικού

που ακόμα εκκρεμούν ξεσπά
ο κ Πισσάκας Οι ασθενείς
που δεν έχουν χρήματα περιφέρονται

από νοσοκομείο σε

νοσοκομείο ενώ οι ασθενείς

που έχουν οικονομική δυνατότητα
πάνε στον ιδιωτικό τομέα

και βάζουν βαθιά το χέρι στην
τσέπη για τις ακτινοθεραπείες

καθώς επιβαρύνονται με το
clawback και το rebate Επίσης
το 42 των καρκινοπαθών
δεν έχει πρόσβαση σε Δομές
Πόνου και η φροντίδα κατ οίκον
των ασθενών με πόνο
ανύπαρκτη αφού το
ηλεκτρονικό Μητρώο Πόνου
που δημιουργήθηκε από την
Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας
παραμένει

Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας
χωρίς να ξοδευτεί ούτε
ένα κρατικό ευρώ εδώ και δύο
χρόνια αραχνιάζει στα πολυτελή

γραφεία της Αρχής Προυτα
σίας Προσωπικών Δεδομένων
αντί να δοθεί για αξιοποίηση
στα κρατικά νοσοκομεία
με πίκρα εκ μέρους
της ΠΑΡΗΣΥΑ η επίκουρη
καταγγέλλει

καθηγήτρια

αναισθησιολογίας κ
Φωτεινή Σιαφάκα
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

4. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/02/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 10

5. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/02/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Συναγερμός
για τον ιό
της γρίπης
33 θάνατοι 171

νοσηλείες

Οδηγίες npos χα νοσοκομεία ôÀns
xns x(bpas για τον αντιγριπικό εμβολιασμό
του προσωπικού την αυστηρή

τήρηση των κανόνων προφυλαξηε
ασθενών και εργαζομένων από τη
γρίπη αλλά και την έγκαιρη χρήση
αντιηκών φαρμάκων με xis πρώτεε
εκδηλώσει τηε ioans xcopis να είναι
απαραίτητη η εργαστηριακή επιβεβαίωση
αποστέλλει το υπουργείο
Υγείαε Αυτό αποφασίστηκε κατά τη
χθεσινή ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε

στο υπουργείο Υγείαε
υπό τον υπουργό Ανδρέα Ξανθό και
με τη συμμετοχή εκπροσώπων

εμπλεκομένων

στην αναχαίτιση τηε

γρίπηε φορέων Σύμφωνα με το ΚΕΕΛ
ΠΝΟ η δραστηριότητα xns Ypmns
κινείται σε υψηλά επίπεδα Μέχρι
στιγμήε έχουν καταγραφεί 33 θάνατοι
από τον ιό μεταξύ των οποίων και
evôs παιδιού 4 ετών xopis άλλα

προβλήματα

υγείαε και 171 νοσηλείεε
σε ΜΕΘ Πέρυσι τέτοια εποχή είχαν
καταγραφεί 28 θάνατοι και 87 νοση
λείεε σε ΜΕΘ Σελ 6

Σε έξαρση η γρίπη σε επιφυλακή νοσοκομεία και φορείς
της γρίπης φορέων ΚΕΕΛΠΝΟ

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

ΕΟΦ ΙΦΕΤ ΕΟΠΥΥ ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΥ

Εγκύκλιο προς τα νοσοκομεία της
χώρας με οδηγίες για τον αντιγριπικό

εμβολιασμό του προσωπικού
την αυστηρή τήρηση των
κανόνων προφύλαξης ασθενών
και εργαζομένων από τη γρίπη
αλλά και την έγκαιρη χρήση
φαρμάκων με τις πρώτες
εκδηλώσεις της ίωσης χωρίς να
είναι απαραίτητη η εργαστηριακή
αντιηκών

επιβεβαίωση αποστέλλει το
υπουργείο Υγείας Αυτό

αποφασίστηκε

κατά τη χθεσινή ευρεία

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

στο υπουργείο Υγείας υπό τον
υπουργό Ανδρέα Ξανθό και με
τη συμμετοχή εκπροσώπων
εμπλεκομένων

στην αναχαίτιση

κ.ά

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε
με στόχο τον συντονισμό
των δράσεων για την αντιμετώπιση
της φετινής επιδημίας γρίπης
που ήδη έχει στοιχίσει τη ζωή
σε 33 άτομα μεταξύ των οποίων
και ένα παιδί 4 ετών χωρίς άλλα

και έχει

προβλήματα υγείας
εξαντλήσει τις μονάδες

εντατικής

θεραπείας των νοσοκομείων
Από την αρχή της φετινής εποχικής
έξαρσης της γρίπης έως
και προχθές είχαν χρειαστεί
σε μονάδα εντατικής
171 ασθενείς που είχαν
παρουσιάσει επιπλοκές λόγω της
νοσηλεία

θεραπείας

νόσου Αξίζει va σημειωθεί ότι
πέρυσι τέτοια εποχή είχαν κα¬

ταγραφεί 87 νοσηλείες σε ΜΕΘ
λόγω γρίπης και 28 θάνατοι Οι
ειδικοί γιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ
σημειώνουν

ότι η δραστηριότητα

της γρίπης κινείται σε υψηλά επίπεδα
ωστόσο επιφυλάσσονται
να απαντήσουν εάν βρισκόμαστε
στην κορύφωση του επιδημικού
κύματος Σύμμαχος πάντως κατά
της γρίπης ενδέχεται να είναι το
επόμενο διάστημα η άνοδος της
θερμοκρασίας καθώς είναι γνωστό
ότι όσο περισσότερο επικρατεί
το κρύο τόσο ευνοείται η μετάδοση
του ιού της γρίπης
Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός εστίασε ιδιαίτερα στο
πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολια
στικής κάλυψης τόσο στον γενικό
πληθυσμό όσο και στους επαγ¬

γελματίες υγείας όπου λιγότεροι
από 10 έχουν κάνει το αντιγριπικό
εμβόλιο Αφού ξεκαθάρισε
ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να
είναι υποχρεωτικός δήλωσε ότι
θα σταλεί εγκύκλιος στα νοσοκομεία
στην οποία θα επισημαίνεται
η ανάγκη εμβολιασμού του
ιατρονοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού καθώς και η αυστηρή
τήρηση των κανόνων υγιεινής
με στόχο την προφύλαξη τόσο
των εργαζομένων όσο και των
ασθενών Επιπλέον στην εγκύκλιο
υπάρχει οδηγία για έγκαιρη χρήση
των αντιιικών φαρμάκων εντός
48ώρου από την έναρξη των πρώτων
συμπτωμάτων κατά την
κρίση του θεράποντος ιατρού
χωρίς να είναι απαραίτητη η ερ¬

γαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου
σε άτομα που ανήκουν σε
υψηλές ομάδες κινδύνου για
ή σε άτομα με σοβαρές
εκδηλώσεις γρίπης
Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν
και οι αντοχές των δημόσιων
επιπλοκές

ΜΕΘ για να αντιμετωπίσουν όλους
τους ασθενείς και οι οποίες φαίνεται
να έχουν από καιρό εξαντληθεί
Είναι ενδεικτικό ότι η λίστα
του ΕΚΑΒ με περιστατικά που
πρέπει να νοσηλευθούν σε ΜΕΘ
αριθμεί μόνο στο λεκανοπέδιο
Αττικής 40-50 ασθενείς καθημερινά
Ο υπουργός δεσμεύθηκε
ότι το αργότερο έως τις αρχές
του επόμενου μήνα 400 νέοι
και 100 γιατροί θα έχουν
στελεχώσει τις ΜΕΘ
νοσηλευτές
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Απόφαση για τις άδειες
ευνοεί τους φαρμακοποιούς
Μηόνους υπέρ των

φαρμακοποιών

και των ιδιωτών μη
έναντι των συνεταιρισμών
για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης φαρμακείου δίνει το
υπουργείο Υγείας που με νέα
υπουργική απόφαση καθορίζει
πώς Θα γίνεται η αξιολόγηση
φαρμακοποιών

των σχετικών αιτήσεων Αλλωστε
οι άδειες ίδρυσης φαρμακείου
συνεχίζουν να είναι συγκεκριμένες
καθώς επαναδιατυπώνεται
η αναλογία ενός φαρμακείου ανά
1.000 κατοίκους σε επίπεδο
κοινοτήτων ή δημοτικών
τοπικών

αυτόν που τελικά θα λάβει την
άδεια γίνεται μεταξύ του
φαρμακοποιού και του
φαρμακοποιού που δηλώθηκε
από τον ιδιώτη ως υπεύθυνος
για τη λειτουργία του φαρμακείου
Σε αυτή την αξιολόγηση
ισχύουν τα κριτήρια βάσει του
νόμου 1963/1991 και συγκεκριμένα
προτιμάται αυτός που δεν
έχει άλλη άδεια ιδρύσεως
αυτός που έχει αρχαιότερη
άδεια εξασκήσεως του
φαρμακευτικού επαγγέλματος
ή έχει λάβει νωρίτερα το πτυχίο
φαρμακευτικής σχολής του
και ο πολύτεκνος
Οπως αναφέρεται στη νέα απόφαση
αιτούντος

φαρμακείου

πανεπιστημίου

Προτιμώνται
οι φαρμακοποιοί
και οι ιδιώτες και
έπονται οι
για την
ίδρυση φαρμακείου

α εάν συντρέχουν αιτήσεις
φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών με
αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών
προτιμώνται οι
και οι ιδιώτες και έπονται
οι συνεταιρισμοί β εάν
αιτήσεις φαρμακοποιών
και ιδιωτών η μεταξύ τους σειρά
προτίμησης προκύπτει με τα κριτήρια
του νόμου 1963/1991 τα
οποία εφαρμόζονται μεταξύ των
αιτούντων φαρμακοποιών και
των δηλωθέντων από τους ιδιώτες
ως υπευθύνων για τη λειτουργία
του φαρμακείου φαρμακοποιών
γ εάν συντρέχουν αιτήσεις
του ενός φαρμακοποιών
ως προς τη μεταξύ τους
σειρά προτίμησης εφαρμόζονται
τα κριτήρια του νόμου 1963/1991
και δ εάν συντρέχουν αιτήσεις
περισσότερων ιδιωτών μη
η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται από την αξιολόγηση
των δηλωθέντων από αυτούς ως
υπευθύνων για τη λειτουργία
του φαρμακείου φαρμακοποιών
φαρμακοποιοί

συνεταιρισμοί

συντρέχουν

κοινοτήτων ή τέλος σε επίπεδο
δήμων και όχι σε επίπεδο καλ
λικρατικών δήμων που ανέφερε
n προηγούμενη απόφαση
εμφανίζονται οι
φαρμακοποιοί Σε ανακοίνωσή
τους ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος κάνει λόγο για
αποτροπή ανοίγματος πολλών
εκατοντάδων φαρμακείων
Κύριο χαρακτηριστικό των
κριτηρίων που περιγράφει η νέα
απόφαση είναι ότι οι αιτήσεις
αξιολογούνται πάντοτε μεταξύ
των φαρμακοποιών Ετσι εάν
στον ίδιο δήμο καταθέσουν την
Ικανοποιημένοι

ίδια ημέρα αίτηση για άδεια
ίδρυσης φαρμακείου ένας
και ένας ιδιώτης μη
φαρμακοποιός η επιλογή για
φαρμακοποιός

περισσότερων

φαρμακοποιών

ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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Εβδομάδα
απεργιακού

τσουναμι
Αποκλειομοί δρόμων
Με κλειστά επ αόριστον τα τελωνεία
στη Βόρεια Ελλάδα και πολϋωρουε
αποκλεισμού δρόμων σε όλη τη χώρα
σκληραίνουν τη στάση zoos οι

αγρότεΒ όσον αφορά zis κινητοποιήσει

κατά του νέου ασφαλιστικού

Η πιθανότητα συνάντησηε με τον
πρωθυπουργό απομακρύνεται
έωε το τέλοε ms εβδομάδαε
και σίγουρα όχι πριν από την
zns γενικήε απεργίαε
την Πέμπτη Με πάγωμα απειλείται
η αγορά αγαθών όληε zns χώραε μετά
την απόφαση των ιδιοκτητών των
32.000 φορτηγών και βυτιοφόρων
Δημοσίαε Χρήσεωβ να προχωρήσουν
σε απεργία διαρκεία apxns γενο
μένηε από την ερχόμενη Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου ημέρα zns γενική
απεργίαε που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ Στάσειε εργασίαε
οι εργαζόμενοι στα Μέσα
MaÇiKns Μεταφοράε σήμερα ενώ
τουλάχιστον

πραγματοποίηση

πραγματοποιούν

την Πέμπτη ακινητοποιημένα για
24 ώρεε θα παραμείνουν τα τρένα

οι συρμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου
τα τρόλεϊ και τα ταξί Λεωφορεία
μετρό ηλεκτρικόε σιδηρό
δρομοε και τραμ θα κινηθούν συγ
κεκριμένεε ώρεε Κλειστά θα παραμείνουν
την Πέμπτη τα πρατήρια
καυσίμων τα φαρμακεία ενώ τα
θα λειτουργήσουν με
ασφαλείαε Σελ 3
νοσοκομεία

προσωπικό

Απεργούν οι ιδιοκτήτες φορτηγών
Με πάγωμα απειλείται η αγορά
αγαθών όλης της χώρας μετά την
απόφαση της Ομοσπονδίας Φορτηγών
Αυτοκινητιστών Ελλάδος
ΟΦΑΕ va προχωρήσει σε απεργία
διαρκείας από τις 4 Φεβρουαρίου
ημέρα της γενικής απεργίας που
έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
Η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλιστικές
εισφορές που ξεπερνούν
το 38 του ετήσιου εισοδήματός
μας Αν υπολογίσει κανείς και τον
φόρο με συντελεστή 29 και 33
καθώς και την προκαταβολή φόρου
του επόμενου έτους 100
το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ
n πολιτεία επιχειρεί να μας
να επιβιώσουμε με ένα
ποσοστό λιγότερο και από το 10
του εισοδήματος που παράγουμε
με σκληρή καθημερινή εργασία
υποχρεώσει

σημειώνει η ΟΦΑΕ στην ανακοί
νωσή της Οι ιδιοκτήτες των
32.000 φορτηγών και
δημοσίας χρήσεως διεκδικούν
την άμεση απόσυρση του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου και
τη δημιουργία μεικτών κλιμακίων
ελέγχου για την πάταξη της
μεταφοράς Ζητούν επίσης
την κατάργηση των τριγωνικών
αδειών τρίτων χωρών και
μείωση των διήμερων αδειών ανάλογα
με τον όγκο μεταφοράς
περίπου

εργαζομένων στον Ο ΑΣΑ Σήμερα
παραμένουν ακινητοποιημένα
όλα τα μέσα μαζικής
από τις 11 το πρωί έως
τις 4 το απόγευμα ενώ οι εργαζόμενοι
θα πραγματοποιήσουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Μεταφορών
στις 12 το μεσημέρι
Την Πέμπτη ημέρα γενικής
απεργίας ακινητοποιημένα θα
μεταφοράς

Επ αόριστον
από τις 4 Φεβρουαρίου

Με πάγωμα απειλείται
η αγορά αγαθών
Ακινητοποιημένα

Στο μεταξύ,,σε στάσεις εργασίας
προχωρούν τα σωματεία

Πανελλήνια

Και οι γιατροί

Να κλείσουν τα ιατρεία τους
την ίδια ημέρα καλεί τους

γιατρούς

σήμερα όλα τα ΜΜΜ

απόΐΐπ,μ έως4μμ

όλης της χώρας ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος ΠΙΣ
αλλά και οι κατά τόπους ιατρικοί
σύλλογοι Στο πλαίσιο των
του ΠΙΣ εντάσσεται
και n αυριανή αποχή των γιατρών
από την ηλεκτρονική συνταγο
κινητοποιήσεων

βυτιοφόρων

παράνομης

μετρό ηλεκτρικός σιδηρόδρομος
και τραμ θα πραγματοποιούν
δρομολόγια από τις 10 το πρωί
έως τις 3 μετά το μεσημέρι
Κλειστά θα παραμείνουν την
Πέμπτη τα πρατήρια υγρών καυσίμων
σε όλη τη χώρα Η
Ομοσπονδία Πρατηριούχων
Εμπόρων Καυσίμων ΠΟ
ΠΕΚ διαμαρτύρεται για το ασφαλιστικό
τη διάλυση του επικουρικού
ταμείου της την ανεξέλεγκτη
παράνομη διακίνηση καυσίμων
τον αθέμιτο ανταγωνισμό
και την καθετοποίηση της αγοράς
πετρελαιοειδών

παραμείνουν τα τρόλεϊ τα τρένα
οι συρμοί του προαστιακού
και τα ταξί οι
των οποίων θα
24ωρη απεργία
Με στάσεις εργασίας θα

σιδηροδρόμου

εργαζόμενοι

πραγματοποιήσουν

συμμετάσχουν

στις κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της
Αθήνας Συγκεκριμένα τα
θα κινηθούν από τις 9
το πρωί έως τις 9 το βράδυ ενώ
λεωφορεία

γράφηση Στη γενική απεργία
της Πέμπτης είχαν έως χθες
συμμετοχή και οι νοσοκομειακοί
γιατροί οι γιατροί των
μονάδων του ΠΕΔΥ και το λοιπό
υγειονομικό προσωπικό σε
δηλώσει

νοσοκομεία

προνοιακές δομές
Υγείας και ΕΚΑΒ

Κέντρα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ

