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EΠEΙΓOYΣA ANAKOΙNΩΣH

Αγαπητoi Συν6δελφoι,

Στιg 30 l 9 l 2011 π pαγ }ιατoπo η Θη κε oλo μ6λεια τη q ΠOΣEYΠΙΚA
στηγ AΘηνα 6πoυ €γινε ενημ€ρωση απ6 τoν πρ6εδρο τηg oμoοπoνδiαq
κ. Bλαoταρ6κo M. για 6λα τα Θfματα μαg. Σαt επισυνιiπτoυμε την
ανακofγωση των απoφfiσεωγ τηζ 0λoμ6λεια9.

Kαταγγεiλαμε στην oλoμ€λεια τηg ΠOΣEYΠΙΚA την πρακτικη
oριoμ€νων διευΘυγτιirγ _ευτυ1ιbq λiγιον- να διακινo6γ πρoφoρικιi
φημoλoγiα τoυ τδπoυ 6τι <<oι γιατρoi που μετιi τιg 20110/11 δεν Θα

€1oυν αγoριioει ηλεκτρoνικ6 εξoπλιoμ6 Θα εiναι στηγ διιiΘεoη τηq
υπηρεofα9>. T€τoιoυ εiδoυg συμπεριφoρ€g υπερβαiνoυν τα πλαioια τηg
οωοτηg λειτoυργiαq τoυ ΙΚA και δυoτυχd)q Θα μαg αναγκ6ooυν να
πρoβo6με oε κιiΘε ν6μιμη εν6ργεια για γα τι€ απoτρ6ψoυμε.'E1oυμε
ηδη ενημεριΙroει τoν Ι.Σ.Θ. για τo Θfμα αυτ6 και ελπiζoυμε να
oμαλoπoιηΘεi η πρoαναφερ6μενη κατιi:oταοη δι6τι Θα βρεΘoδμε oτην
πoλδ δδoκoλη Θ€oη να καταγγεiλoυμε επιirνυμα απ6 πo6 διακινoιiνται
οι φημoλoγiεq αυτfq. YπενΘυμΙζoυμε 6τι τo IKA λειτoυργεf βιioει
γραπτιbν εγκυκλiων και 626ι δια μ€ooυ ιiμεoων r{ €μμεoων πρoφoρικιΙrν
απειλιirν πoυ δεν τιμo6ν καν€ναγ.
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ΠAΝEru\}lΝlA ο MoΣΠοNΔιA ΣYMorΩN
EnlπH MoNικοY γrθοΝΘMικοY nPΘΣΩnlκογ l'κ'Α' (tτοΣEγΠ]κA}

ΕΔPA: AΘ H N A'AN Ε ΓNΩ; εrvl ε μ ο Σ Γ] M ΑτE l o ΑΡ', 279' E ι Δ'2 658

κAΝlΓΓοΣ 19 τ.κ. lou,j τHn' zro-gg 45?32' ΦΑΞ 21ο_3s34869

ιιλgιcτοoνικιl διειiΘυνon \λ/Ψψ.Bag.Li!Ξ'gΙ

AΠοΦAΣE|ΣΘΛοMEΛEιAΣΔlοll(}lΣ}lΣnoΣεγΓllιΦ3ο/9/2ο11

Συνεδρ[αοε ατιc,3ol9/2011 η oλομθλεια τηg Διο[κηοηq τηq ΠΘΣEYΠllζA και α$o0 ενημεριilΘηκε απ6

τοv Γlρ6εδρο και τηv Εκιελεαικ{ Γραμματεtα για 6λα τα Θ€ματα, που αQορο0ν τηv πoρεlα τωv

ζητημf,τωv μαq, Eγιvε αvrαλλαγ{ απ6ι}εωv και ελfΦθηοαν αποΦdσειζ με ομοsωvtα Φ(εδ6ν των

μελιbν(πληvεv6ξμθλουq,τηqΔHΠAΚ,γιαεπ[μfρουξζητ{ματαπουκατθθεοεδικ6τηqπλαloω}ωζ
κdιτωΘι:

1. Για το ΘEμα τηq ηλεκτρονικι]ζ συ\παγογρ&Φηoηs 1 θθoη μαq ε[ναι σαΦ{q' Σθαιημα

ολοκληρωμ€vο,μθοααπ6διαQαvεtqδιαδικααl,εq(διαγωνιoμδq),προαβ&αιμοκαιμε
αosdλεια.YποχρθωοητηξΠoλιτε{.αξκαι6xιτωvγιατρΦvvαπρομηθε0εταιηλεκτροvικο0q
υπολογιoτθq .

oι γιατροΙ. vα μην εvδlδουv αε δι&soρεξ Φημολογ[εq, πιfοειq και εκ$οβιoμοιiq για

πρoμ{θεια υπολoγιαιιbv'

θι ΣΕYΠlΚA 6ληζ τηq Xιilραq vα καταγγθλλoυv εκβιαoμ6 ατc 6που και εd'ν προθρ1εται' vα

εvεργfοoυv παραπtμποvταξ (πη Δικαιοαι,vη και σ(α ΠειΘαρχικ& τωv lατρικΦν Σuλλ6γωv

μ*λητoυq(Δ/vrεξκυρ[ωζπουαoκοιivπιθoειqπθραπ&oηgνομικdq,ηθικ{ξκαι
δεοvτoλογικt1g υποχρdωαηq) και να εvημερΦvoυv αμfαωξ τη Aιοιχηση τηξ ΠΘΣΕΥΠlKA και

για τιξ δικθξ τηξ εvtργειεq'

Η Yπoμov{ και η ιpυ1ραιμ[α εξαιπλε[ται. Kdποιοι κ0ριοι' 6oο Φηλd και αv βρ[οκδvιαι' Θα

λογοδοτtΙιοoυν l(αι αια αρμ6δια 6ργαvα τηq Πoλιτθιαζ και σrη Δικαιοαι}vη'

z.ToΘ6ματηgαvακο[νοJσηξτωvπινdκωvπροqμονιμοπο[ηαη(ωqδιαδικαο(ατουAΣEΠ
πρθπει να oυvε1tζεται παρ* τα γεvικ6τερα ΔημooιοvομικΦ προβλriματα)' θ1ει κατααrεt

παι1νtδι υπoη1θοεων τηq Διο[κηοηq' Yπ&ρχει ευθιiνη τωv αρμοδLωv για τηv καθυαrtρηαη'

Η Διοtκηοη ,ηg ομoonovδlαq καΘιαrd oαΦ€s θτι εdν μθοα αιιξ επ6μεvεq ημθβεξ, παρd τιq

υποoχ€oειξ δεν πρo1ωρt1oει, Θα κατα$ιiγει και σrη ΔικαιοoΦνη (Ειααγγελ[α Aρε[ου Π&γου

για παρ&βααη καθ;\κoιrτoq) και Θα πpοκηριiξει κινητoπoιι\οειq'

3. Tο [διο ιο1θει και για το Eπιαrημovικ6 8αΘμoλ6γιo

4,ToθfματηgομαλΛqθvταξηqτωνMον&δωvYγε[αqτoυlΚΑEτAMατοvE,O.Π.Y.Y.,πρfπειvα
αποτελε[ μ*ριμvα τηξ ΔιοLκηoηq tηξ oμοαποvδlαζ και vα ουvε1ιoθο0v οι οποιεσδ/1ποτε

εvcργειεq για τηv κατο1Φρωoη τωv εργασιακΦv δικαιωμ*τωv τωv μελωv μαξ και για να μην

απολΕσΘει καμ[α θθαη εργαο[αq γιατροθ'

H Διοtκηαη τηq Θμooπονδ{.αξ αποΦ&οιοε vα ουvε1[οει μαζ[ με τov ΠlΣ - Ε'ο'o''oENΓE και

τουg tατρικo(,q Συλλ6γoυξ, την πρoαπ&θεια για ΕΘvικfl Συλλoγικi ΣΦμβαοη και κατθ πρΦξη

και περ[τπωαη αμοιβ4 σtα ιδιωτικ& ιατρε[α, απορρbπονταg αουζητητt πpοτdιοειq γι(ι
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συμβd.σειξ α\,τιμισθιαξ και καλοιjμE πρoζ τηv l(ατεOθUvση αυτΙ1 dλουq τουg γιατροθq vα
απορρ[$oυv τdτοιεq απαξιωτικ6g αuμβdαειq.
Συζητ{θηκε ο vdοq Εvιαtοq Καvοvιαμ6ξ Παρο21ιilv ποu δημοοιοποι{Θηκε και καταγγfλλouμε
τη μεγdλη με[ωαη παρο1ιilv.
Ευα[οΘητεg κοιvωvικcq oμdιδεξ πλ{ττovrαι και καλε[ται ο ααQαλιαμ€voq πολ[τηq vα
επιβαρυνθεi, προκειμθvou vα €1ει απαρα[τητεq παροxθg Yγεtαq'
Evδειrπικdι: Tα επιδ6ματα εγκυμooιjvηq περιορΙ.ζοvιαι ωζ προ το ποo6 1ορl1γηαηq (90O
ευρΦ απθ x,765 ευριil), μειΦvεται η απoζημ{,ωοη μειαQορΦg αιμομεταγγιζ6μεvωv για
μεοογειακrl αvαιμtα, vε$ρoπαθΦv κλπ, επιβαpι1voιπαι με σUμμετο1r! 25%, αο$αλιομcvοι
με πρoβλriματα μειονεξ[αq για πρ6οΘειη περ{,ΘαλΦη (ορΘοπεδικ* βοηθriματα t<λπ,}

επιβαρ0vοιrtαι oι αoΦαλιομdvoι τoυ lΚΑ με συμμετοχιi 15% oε εριlαατr1ρια οuμβeβλημfvα
εια6q lΚΑ και dΛλεq αημαvτικθq μειΦοειq παρο1ιilv.
E[1αμε καταγγε(λει αρκετ& vωρ[g τηv αακοθμεvη πολιτικr1, για ελ&ττωοη εκr6q τωv
αμοιβΦv τωv γιατριbv και τωv παρo1Φν τωv αosαλιομ€vωv και ε[1αμε αιπιμετωπ[οει και
απ6 τoυg αρμ6διoυq και απ6 oριαμθvα MMΕ απαρ&δεκεεq και dιδικεq επιΘcoειq.

ΑπoΦαο[αrnκε: Nα καταδικΦoουμε τιg αoκo0μενεq αυτ€q πολιτικθg αrοv τομcα τηq
περl,Θαλι.bηq και τηζ uγεtαξ, τoν εμπαιγμd τωv γιατρΦv !(αt τωv αosαλιαμcνωv, vα
εvερyt]οοuμε δε μαζ[ με τΘυξ dλλουq Yγειovομικo0q και μη Φoρε[q για κοιv6q εvθργειεg και
δρ*οειq'

e ευμμετ€χoυμ ενεργli ατηv απεργtα πoυ πρoκ{ρυξε η AΔEΔY

για τιξ 5 και 19 oπωβρ[ου 2011..
(ο Tα €rπαπα και επε[γοιrτα περιtπατικΦ Θα αιπιμηωπiζoιπαι απ6 τo προβλεπdμεvo

πρoαωπικd αοΦΦεiαξ. -

Eπ[oηζ, εξoυoιοδοτt]Θηκε η Eκrελεατικri Γραμματε[α για απεργιακθg κιvητoπoιr]οειq κdΘε

μορΦΙ1ξ και διdιρκειαξ lια προιbΘηαη dλωv των ζητημdτωv μαq.

Για τηv Ειπελεαrικf1 Γραμματε[α
τηq Πανε}ιλ{vιαq oμοoπoνδ[αq ΓιατρΦv ιΚA EτAM (ΠoΣEYΠtκA)

ο ΠPοξΔPοΣ

M. BΛAπAPΑκΘΣ

Θ Γ' ΓΡAMMAτΕAΣ

x. MnoNΑNoΣ


