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Αθήνα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Λίγες μόνο μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής εργασιών των διαγνωστικών εργαστηρίων και κέντρων , την οποία είχαν συμφωνήσει ο ΠΙΣ με τη Συντονιστική Επιτροπή , οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της Ελλάδας δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση επί του θέματος, ενώ τα
δημοσιεύματα και οι φήμες περί αναστολής της κινητοποίησης οργιάζουν. Είναι προφανές ότι οι
συντονιστές της κινητοποίησης τα βρήκαν μεταξύ τους ,πήραν τις αποφάσεις τους αλλά δεν μπήκαν καν στον κόπο να ενημερώσουν το ιατρικό σώμα. Η στάση αυτή τα λέει όλα.
Ήρθε επιτέλους η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους….
Θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το παιχνίδι με τις απεργίες που εξαγγέλλονται και δεν υλοποιούνται
ποτέ ή διαρκούν το πολύ τρεις μέρες. Το claw back εξακολουθεί να μας φορτώνει χρέη κι εμείς περιμένουμε μια επιτροπή να βγάλει συμπεράσματα και να κάνει προτάσεις. Μετά από 7 χρόνια εφαρμογής του μέτρου ακόμη συμπεράσματα και προτάσεις!!! Να μην ξεχνάμε την επιτροπή διαπραγμάτευσης που συστήθηκε πριν χρόνια και στην ουσία δεν παρουσίασε ποτέ έργο. Οφείλουμε
να υπενθυμίσουμε στους “εκπροσώπους” μας , αυτούς που προφανώς αποφάσισαν για άλλη μια
φορά αναστολή των κινητοποιήσεων , ότι δεν μπορούν να θυσιάζουν χιλιάδες εργαστηριακούς γιατρούς στο βωμό κομματικών ή άλλων φιλοδοξιών και συμφερόντων .Επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει τόσα χρόνια με τους ίδιους πρωταγωνιστές.
Εμείς που υπερασπιστήκαμε με πάθος την απεργία του καλοκαιριού και ήρθαμε σε σύγκρουση με
όσους τη θεώρησαν προεκλογικού χαρακτήρα, έχουμε το θάρρος να παραδεχτούμε το λάθος μας
και να πούμε ναι, φαίνεται πως έτσι ήταν τελικά, απλά εμείς δεν είμαστε μέρος αυτού του παιχνιδιού και δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι όποιος αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει έναν ολόκληρο κλάδο, πρέπει να έχει σαν προτεραιότητα το συμφέρον και το δίκαιο του κλάδου
και όχι το προσωπικό του συμφέρον.
Ζητούμε από τον ΠΙΣ και την Συντονιστική Επιτροπή να μας απαντήσουν τι άλλαξε από το καλοκαίρι και δεν ολοκληρώθηκε έστω και με τόση καθυστέρηση η κινητοποίηση που ξεκίνησε τότε; Τι
κερδίσαμε σαν κλάδος και αναστέλλουμε για άλλη μια φορά; Ποιος αποφάσισε την αναστολή και
γιατί; Γιατί δεν ενημερώθηκαν ποτέ επίσημα οι εργαστηριακοί γιατροί; Τα 36 εκατομμύρια που υπόσχεται ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας ήταν ήδη δεδομένα από την κυβέρνηση του Συριζα και του
Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό.
Τα αιτήματα μας παραμένουν η κατάργηση του claw back, η επαναφορά τιμών ΦΕΚ , η συλλογική
σύμβαση και η εφαρμογή των 120 δόσεων που έχει ήδη καθυστερήσει.
Καλούμε τον ΠΙΣ την ύστατη στιγμή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων , αρωγός στη δημιουργία ενός αμιγώς εργαστηριακού μετώπου, το οποίο θα αναλάβει την οποιαδήποτε κινητοποίηση
από τώρα και στο εξής.
Με τιμή
Το ΔΣ του Συνδέσμου Εργαστηριακών Ιατρών (Συν-Eργασ-Ια)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρέκλα Θεοδώρα, Ακτινολόγος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γερούκης Ηλίας, Ακτινολόγος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρίσης Γεώργιος, Βιοπαθολόγος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πλιάκος Χρήστος, Βιοπαθολόγος
ΤΑΜΙΑΣ: Σαπούνης Χρήστος, Βιοπαθολόγος
ΜΕΛΟΣ: Αμπατζής Πολύδωρος, Ακτινολόγος
ΜΕΛΟΣ: Καταφυγιώτης Αντώνιος, Βιοπαθολόγος

