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Αγαπητοί συνάδελφοι 
 

 Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 07/06/2019, στην Καλαμάτα, η Έκτακτη Περιφερειακή 

Συνέλευση των μελών του Π.Τ. Μεσσηνίας – Λακωνίας του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ., μετά το 

κάλεσμα του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ., για να εξετάσει το σώμα , την κατάσταση με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκεκριμένα όσον αφορά την νομοθεσία με τις επιστροφές (claw 

back). 

 Μετά από συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών κι αφού προηγήθηκε η 

ενημέρωση από την Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Π.Τ , αποφασίστηκαν 

ομόφωνα τα εξής: 
1. Το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας συμφωνεί με την συμμετοχή και συμπόρευση του 

Π.Σ.Φ. στο Συντονιστικό Όργανο των φορέων Π.Φ.Υ. 

2. Συμφωνεί στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας του κλάδου και σε κάθε ενέργεια 

ενημέρωσης του κοινού και επαφών με το Υπουργείο και τα κόμματα.  

3. Προτείνει ως διεκδίκηση, όχι μόνο την αναστολή του claw back του Α΄ εξαμήνου 

του 2018, αλλά την οριστική κατάργηση του εξωφρενικού και άδικου αυτού 

μέτρου. 

4. Συμφωνεί με την έναρξη της μη εκτελέσεως παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 

την Δευτέρα 10 Ιουνίου, αλλά προτείνει αυτό να ισχύσει για όσα 

παραπεμπτικά έχουν ημερομηνία έκδοσης από 10/06/2019 κι όχι για όσα ήδη 

έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή τους, για λόγους αξιοπιστίας απέναντι στους 

ασθενείς που έχουν ήδη ξεκινήσει τις θεραπείες τους. 

5. Προτείνει, εάν την Πέμπτη 13/06/2019, το Συντονιστικό των φορέων Π.Φ.Υ. 

υποχωρήσει από την συνέχεια των κινητοποιήσεων, για οποιονδήποτε λόγο, ο 

Π.Σ.Φ. να προσανατολιστεί στην συνέχισή τους, κατόπιν αποφάσεων νέων 

Περιφερειακών Συνελεύσεων. 

6. Τέλος το Π.Τ. Μεσσηνίας-Λακωνίας, εκφράζει την άποψη ότι αυτού του είδους 

οι κινητοποιήσεις, θα πρέπει σχεδιαστούν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ώστε να 

μπορέσουν να οργανωθούν αποτελεσματικότερα. 
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
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