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Xopos κινητοποιήσεων στην υγεία 
«Πάγωσαν» xies τα δηµόσια νοσοκοµεία, λόγω ins αηεργίas 

των γιατρών, οι οποίοι αντιδρούν στα σκληρά µέτρα του 
µνηµονίου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΟΥ 

Οπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι 
tous, οι νοσοκοµειακοί 

γιατροί έχουν δεχτεί 
τεράστιες περικοπές µισθών 

και πλέον φοβούνται ότι το επόµενο 
κύµα διαθεσιµότητας θα πλήξει τα 

νοσοκοµεία. 
Στην 24ωρη απεργία τους, χτες, ανήµερα 

της δίκης των συλληφθέντων στη 
ΛΕΘ στη διάρκεια της κινητοποίησης 
εναντίον του Γερµανού υφυπουργού 
Εργασίας Χανς Γιόαχνµ Φούχτελ, οι γιατροί 

εκδήλωσαν και τη συµπαράστασή 
τους στους υπαλλήλους των δήµων, του 
υπουργείου Υγείας και των υπόλοιπων 
φορέων, που ήθενται σε διαθεσιµότητα 
και οδηγούνται σε απόλυση. 

«Με απόφαση του γενικού συµβουλίου 
της ΟΕΝΓΕ (ΟµοσπονXlES 

αηήργησαν δια Ενωσεων Νοσοκοµεια- 
γΐαΐροί. αύρίΟ κών Ελλάδας), οι 
TT^ γιατροί του Εθνικού Συστή- 
είΟΙΚευοµενΟΙ µατ05 Yvdas απεργήσαµε 
KOI ψυΟΙΚΟθερα- πανελλαδικά. ∆είξαµε και 
n£UT£S m συµπαράστασή µας σε 

όσους υπαλλήλους τίθενται 
σε διαθεσιµότητα και οδηγούνται 

σε απόλυση. Για τους γιατρούς n 
απο&ιµίωση έχει πέσει σε εξευτελιστικά 
επίπεδα, καθώς στην εφηµερία πληρώνονται 

µε µόλις 4 ευρώ το ωροµίσθιο. 
Εκτός από ης περικοπές στους µισθούς, 
υπάρχει φόβος on το επόµενο βήµα θα 
είναι το µέτρο της διαθεσιµότητας να 
εφαρµοστεί και στα νοσοκοµεία», ανέφερε 

ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ∆ηµήτρης 
Βαρνάβας. 

Χωρίς ειδικευόµενους 
Στο µεταξύ, χωρίς ειδικευόµενους γιατρούς 

θα µείνουν τα νοσοκοµεία αύριο, 
καθώς n ΟΕΝΓΕ κήρυξε την 30ή Νοέµβρη 

«Πανελλαδική µέρα λειτουργίας των 
νοσοκοµείων χωρίς ειδικευόµενους». Οι 
ειδικευόµενοι θα απέχουν από τα καθήκοντά 

τους µε πανελλαδική επίσχεση 
εργασίας που κηρύσσει n ΟΕΝΓΕ και θα 

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος ∆ηµήτρης Βαρνάβας και 
άλλοι νοσοκοµειακοί γιατροί µοίρασαν χτες ενηµερωτικά φυλλάδια στους πολίτες για τα απττµατά τους 

πραγµατοποιηθούν συνελεύσεις για τα 
προβλήµατα των νέων γιατρών στα νοσοκοµεία. 

Πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει 
αύριο και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. 

Οι φυσικοθεραπευτές 
από την In ∆εκεµβρίου δε θα εκτελούν 
παραπεµπτικά του ΕΟΠΥΥ, καθώς διεκδικούν 

την άµεση πληρωµή των δεδουλευµένων 
τους. 

∆εσµεύσεις Στουρνάρα 

Τη δέσµευση του υπουργού Οικονοµικών 
ότι θα ανηµετωτηστούν οι κατηγορίες 

της βαριάς αναπηρίας µε ενιαίο τρόπο 
και θα υπάρξει τροποποίηση της πράξης 
νοµοθετικού περιεχοµένου εξασφάλισαν 
χτες οι εκπρόσωποι των ατόµων µε αναπηρία. 

Λίγο νωρίτερα, το πρωί, εκατοντάδες 
ανάπηροι, ηπατοµεταµοσχευθέντες, 

τυφλοί, ασθενείς µε κυστική ίνωση και 
άτοµα µε άλλα προβλήµατα υγείας πραγµατοποιούσαν 

συγκέντρωση έξω από 
το κτίριο του υπουργείου Οικονοµικών, 
άιτώντας συνάντηση µε εκπρόσωπο του 
υπουργείου. 

Η αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνοµο¬ 

σπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµΕΑ) 
έθεσε το οπτιµα για χπ σύσταση εππροπής 
ano τα υπουργεία Εργασίας και Οικονοµικών 

µα3 µε τη Συνοµοσπονδία, που θα 
ςτυάττήσει τα νοµοτεχνικά άττήµατα σης 
αρχές ∆εκεµβρίου. Ο υπουργός, Γιάννης 
Στουρνάρας, δοσηκε και ςτυµφώνησε να 
ξεκτνήσα croimnon για τους τρόπους µε 
τους οποίους θα προιοτατευιούν οι εργαζόµενοι 

µε crvannpia στο ∆ηµόσιο και στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα Παράλληλα, επιβεβαίωσε 

τη δέσµευση του υφυπουργού 
ΟικολΌµτκών, Γιώργου Μαυραγάνη, ότι δε 
θα θιγούν οι φοροαπαλλαγές των ΑµΕΑ 
στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. 

Καταρχήν δικαίωση για το αναπηρικό 
κίνηµα θεωρεί τη δέσµευση του 

υπουργού n αντιπροσωπεία Tns ΕΣΑµΕΑ 
και ο πρόεδρος της, Ιωάννης Βαρδακαστάνης. 

Οπως δήλωσε ο ίδιος µετά 
τη οτχνάντηση, «το αναπηρικό κίνηµα 
θα παρακολουθεί στενά, βήµα βήµα, τις 
εξελίξεις µέχρι την τελική δικαίωση, µέχρι 

την ψήφιση των αλλαγών στη Βουλή 
και θα παρεµβαίνει και θα κινητοποιείται 

όπου χρειά&ται. Σήµερα είχαµε µια 
αρχική δικαίωση, ο αγώνας θα συνεχιστεί 

µέχρι την τελική δικαίωση». 
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