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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Συνάδελφοι 
Τα ψέματα τελείωσαν. 
Λεφτά για εμάς ΔΕΝ υπάρχουν. 
Πότε με τις υπεύθυνες δηλώσεις, πότε με τις αιτήσεις συμβάσεων, πότε με τις λίστες, πότε με τους 
κλειδάριθμους  και με τις συνεχείς υποσχέσεις  «να, τα λεφτά τα έχουμε και αδημονούμε να σας τα 
δώσουμε… αλλά… μπλα,  μπλα, μπλα…»,  τράβηξαν και τραβάνε όσο μπορούν και όσο εμείς 
τους το επιτρέπουμε, την εξόφληση των δεδουλευμένων μας… και πλήρωνε εσύ κορόιδο 
βιοπαθολόγε τα «βερεσέδια» του ΕΟΠΥΥ. 
Συνάδελφε 
Τα ψέματα τελείωσαν 
Από τον καναπέ ΔΕΝ πρόκειται να δεις ευρώ στην τσέπη σου. 
Αυτή την Πέμπτη  22-3-12    δίνουμε ραντεβού   ΟΛΟΙ  οι βιοπαθολόγοι στις 11.00 το πρωί  έξω 
ή και μέσα στο Υπουργείο Υγείας (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ:  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) για να απαιτήσουμε τους 
κόπους μας, για να μη μας χρεοκοπήσουνε τα εργαστήριά μας.  
 
Η κινητοποίηση μας ευρισκόμενη υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΣΙΠΥ υπό την 
νέα της σύνθεση  αποτελούμενη από τις Ενώσεις των:  α) Βιοπαθολόγων,  β) Ακτινολόγων   
γ) Πυρηνικών γιατρών, (μετά την αποχώρηση του Συνδέσμου των Διαγνωστικών Κέντρων)  και 
έχοντας την  κάλυψη του ΠΙΣ και  την συμμετοχή του ΙΣΑ και του ΙΣΠ,  πρέπει να είναι 
ΜΑΖΙΚΗ για να γίνει και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ. 
 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΟΣΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΣ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ 

 
ΕΣΥ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ 

 
 
 

 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραμματέας                  
        
                                                    

      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος. Κραμποβιτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Αθήνα, 19/03/2012 

Πανελλαδική Κινητοποίηση 

 
Όλοι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012, στις 11:00 π.μ. στο Υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους. 

 

   Τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν στον Ε.Ο.ΠΥ.Υ τα πήραν άλλοι. 

 

   350.000.000 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές κρατήθηκαν από τα ταμεία. 

   50.000.000 ευρώ από χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού ακόμα τα περιμένουν. 

   500.000.000 ευρώ από το συνολικό προϋπολογισμό του Οργανισμού έχουν περικοπεί. 

 

Και εμείς περιμένουμε να πληρωθούμε. 

 

   Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και επαγγελματική απαξίωση καλούνται να  

συμμετέχουν. 

 

Με την Πανελλαδική κάλυψη της κινητοποίησης μας σε ψήφισμα του Π.Ι.Σ. και την αγωνιστική συμμετοχή 

των Προέδρων του   Ι.Σ.Α κ. Γιώργου Πατούλη   και   Ι.Σ.Π. κας  Βαρβάρας  Ανεμοδουρά 

πρέπει να δώσουμε σε όλους ένα δείγμα της αποφασιστικότητας μας για να διατηρήσουμε την 

επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και να πάρουμε τα χρήματα που μας χρωστάνε. 

 

 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ. 
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