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2. Τη διασφάλιση της δυνατότητας εμπρόθεσμης εξόφλησης των συνταγών Απριλίου.
3. Την καταβολή των οφειλομένων προηγούμενων ετών (προ ΕΟΠΥΥ : ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, κ.λπ.)
4. Την αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ για να καταστεί βιώσιμος.
Τα σημεία 3 και 4 γνωρίζαμε ότι δεν είναι προς άμεση επίλυση αλλά οφείλαμε να τα θέσουμ
Η συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση υπήρξε πολύ μεγάλη.
Εκτός από κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις –και όπως πάντα από πλευρές που ασκούν μόνο κριτική
Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν εκπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι και εξέφρασαν τις απόψε
Συγχρόνως είχαμε συναντήσεις με τις ηγεσίες όλων σχεδόν των κομμάτων.Με την πάροδο των ημε
Παράλληλα τέθηκε - όχι από τη δική μας πλευρά- το θέμα των φαρμάκων που διατίθενται από τα φ
Σύντομα ξεκαθαρίσαμε σε επικοινωνιακό επίπεδο ότι για την ταλαιπωρία των καρκινοπαθών και λοι
Την ίδια χρονική στιγμή αναγγέλθηκε και η εισαγγελική παρέμβαση για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για
Σήμερα, περίπου 20 ημέρες από την έναρξη της πολύ μεγάλης αυτής κινητοποίησης, που αφορά ουσ
2. Δρομολογήθηκε η εξόφληση των συνταγών Απριλίου. Συγκεκριμένα ήδη έχει πληρωθεί το 50% (12
3. Η εξόφληση των παλαιών οφειλομένων δεν μπορεί να γίνει από την παρούσα Υπηρεσιακή Κυβέρν
4. Η ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, που σαφώς είναι θέμα της επόμενης κυβέρνηση
5. Το κυριότερο όμως στοιχείο απολογισμού των κινητοποιήσεών μας, έχει να κάνει με άυλες και μη
Αποδείξαμε τέλος ότι η πολύμηνη συστηματική επικοινωνιακή τακτική μας έχει αποδώσει, αφού η κο
Η αναστολή των κινητοποιήσεων ισχύει μέχρι την 25 Ιουνίου, ημέρα που λήγει η προθεσμία εξόφλησ
Κατ΄αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε ενδεχόμενες νομικές περιπλοκές, αποδεικνύουμε ότι κίνητρο μα
Άλλωστε μέσα από τέτοιες συμπεριφορές οδηγήθηκαν σε οδυνηρές και μακροχρόνιες ήττες μεγάλο
Θα ακολουθούμε πάντοτε τον δρόμο της διεκδίκησης με σύνεση, με μέτρο και χωρίς κραυγές μα πάν
Έχουμε προτείνει σε όλους να ρυθμίσετε τις επιταγές σας σύμφωνα με τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ ώ
Αυτό βεβαίως είναι απόφαση του καθενός από εσάς.
Ακόμη έχουμε αποφασίσει να «αυτοματοποιήσουμε» τις κινητοποιήσεις στην περίπτωση που ο ΕΟΠ
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