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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Φίλες και φίλοι Συνάδελφοι, 

Η Κυβερνητική πολιτική στον τομέα της Υγείας με το πολυνομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε στη Βουλή, από την Κυβερνητική πλειοψηφία προωθεί σχέδιο  
αποσάθρωσης κάθε ίχνους κοινωνικού κράτους, σχέδια αιματηρών περικοπών των 
παροχών Υγείας, σχέδια συνολικής υποβάθμισης της περίθαλψης του Ελληνικού 
λαού. 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδος με την άκαμπτη και 
αλαζονική συμπεριφορά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης με την υποκριτική, καταστροφική πολιτική και 
συμπεριφορά του αλλά και η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με τις πρόχειρες και 
πανικόβλητες συμπεριφορές τους, οδηγούν την Υγεία και Περίθαλψη, μέσα από ένα 
«αλαλούμ» μέτρων, σε αβέβαιο δρόμο αλλά σίγουρα σε υποβάθμιση και το γιατρό 
του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε εξαθλίωση. 

Στο πολυνομοσχέδιο μπορεί να ορίζεται ότι διασφαλίζονται οι εργασιακές σχέσεις 
μονίμων και συμβασιούχων γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αλλά η προώθηση του σχεδίου 
ιδιωτικοποίησης μεγάλων τμημάτων της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
και το επακόλουθο κλείσιμο πολυκαταστημάτων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, θα οδηγήσει είτε 
στην ανεργία αρκετούς συναδέλφους είτε στη μετακίνησή τους σε άλλες 
περιφερειακές δομές του συστήματος Υγείας. 

Η ενοποίηση ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ, η κατάργηση της κατά πράξη και περίπτωση 
αμοιβής του ΟΠΑΔ και η αντικατάσταση όλων των συμβάσεων από 2012 με 
συμβάσεις έργου τύπου ΟΑΕΕ των 600 €, θέτει οριστικό τέρμα στη λειτουργία των 
περισσότερων ιατρείων. 

Πολυιατρεία των εμπορικών επιχειρήσεων Υγείας θα φυτρώσουν σαν μανιτάρια, θα 
συμβάλλονται με το Κοινό Ταμείο και οι νέοι γιατροί θα προσφέρουν την εργασία 
τους αντί πινακίου φακής ευρισκόμενοι στη δίνη της ανεργίας και της εξαθλίωσης. 

Η απεργιακή κινητοποίηση των γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, έδωσε το μήνυμα της 
ηχηρούς αντίδρασης των γιατρών στα κελεύσματα των κάθε λογής «Τροικανών», 
ντόπιων και ξένων και παρακίνησε και όλους τους Φορείς του Ιατρικού Κόσμου σε 
ενωτική προσπάθεια, προκειμένου να σταματήσει ο κατήφορος προς την 
περιθωριοποίηση και την εξαθλίωση. 



Τα Υπουργεία Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης 
και η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσουν 
απεργοσπαστικούς μηχανισμούς αλλά και να δείξουν το δήθεν «ενδιαφέρον» τους 
για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με τηλεοπτικά μηνύματα-εγκυκλίους και 
χωρίς νόμιμες διαδικασίες, έδωσαν τη δυνατότητα σε γιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ να 
δέχονται στο ιατρείο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με διαδικασίες 
ευτελισμού της ιατρικής πράξης και απαξίωσης των γιατρών. 

Ο κανονισμός περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ βέβαια, δεν ορίζει τέτοιες διαδικασίες και 
είνα ι αμφίβολο εάν θα πληρωθούν όσοι ενέδωσαν σε τέτοιες λογικές.  

Έγινε αναφορά στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ -ΙΣΑ-
ΙΣΘ-ΙΣΠ και Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Γιατρών Αττικής, για την παράνομη 
διαδικασία προκειμένου να προφυλάξουμε την εργασία των συμβεβλημένων 
γιατρών. 

Εξέταση ασφαλισμένων του ΙΚΑ και αμοιβή μέσω αποδείξεων Π.Υ και με την 
διαδικασία της έκτατης περίθαλψης είναι μέχρι σήμερα η νόμιμη διαδικασία. 

Φίλες και Φίλοι Συνάδελφοι, 

Τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Διοίκηση του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ, εμπαίζουν τους γιατρούς, προσπάθησαν και προσπαθούν σε συντονισμένη 
προσπάθεια ì ε αρκετά μέσα επικοινωνίας, να απαξιώσουν τους γιατρούς, να τους 
αμαυρώσουν, να υπερτονίζουν τα γκρίζα της περίθαλψης για να μπορέσουν να 
περάσουν τα σχέδιά τους στην κοινωνία. 

Ευτυχώς που η κοινωνία, όπως έδειξαν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είνα ι 
αντίθετη στην Κυβερνητική πολιτική της Υγείας. 

Κατακόρυφα έπεσε και η δημοφιλία του «φιλόδοξου» Υπουργού Υγείας. 

Η αντίδραση του Ιατρικού Κόσμου είχε αποτελέσματα. 

Δυστυχώς, η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κάθε όπλο 
ακύρωσης της αγωνιστικής ενωτ ικής προσπάθειας των γιατρών. 

Με ανακοίνωση, ανυπόγραφη(!) ΠΑΣΚ Γιατρών –Οδοντιάτρων που εστάλη από το 
Υποκατάστημα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πατησίων (από το γραφείο του Δ/ντου) μέσω fax 
προς τις μονάδες Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για να ενημερωθούν δήθεν οι γιατροί, αντί 
οι συντάκτες της  να κατηγορούν την Κυβερνητική πολιτική κατηγορούν την 
Ηγεσία της Ομοσπονδίας.  

Άξιος ο ρόλος τους ως «εγκάθετων» της Κυβερνητικής προπαγάνδας και άξιος ο 
μισθός τους. Όλα τα κάνει καλά η κυβέρνηση τους. 

Δεν έχουν τίποτα να πουν, γιατί χρόνια πριν επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, οι γιατροί 
ήταν συμβασιούχοι έργου, δεν έπαιρναν υπερωρίες, δεν είχε προκηρυχθεί καμία 
θέση για μονιμοποίηση, δεν είχε θεσμοθετηθεί Επιστημονικό βαθμολόγιο και η 
αμοιβή στον ΟΠΑΔ ήταν 6€ αντί των 20€ που είναι σήμερα.  



Όλες οι παρατάξεις της Ομοσπονδίας και η ΠΑΣΚ καταδίκασε αυτούς του 
«δειλούς», που ανυπόγραφα προσπαθούν να διαιρέσουν τον Ιατρικό Κόσμο και να 
προσφέρουν ταπεινές υπηρεσίες στην εργοδοσία τους! 

Η ΠΑΣΚ γιατρών-οδοντιάτρων Αθήνας (αφού από την Αθήνα εστάλη η 
ανακοίνωση), στις εκλογές προ 10 μηνών του ΣΕΥΠΙΚΑ Αθήνας (στον οποίο 
εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας), πήρε την απάντηση 
των γιατρών, έλαβε 16%!, η ΔΑΚΕ 72% και η ΔΗΠΑΚ 12%. 

Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τις αθλιότητες κρυπτόμενων ανθρώπων.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, καλεί όλους τους γιατρούς – 
οδοντιάτρους σε ενωτική προσπάθεια.  

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί, μας προσκάλεσαν σε διάλογο μετά την ψήφιση του 
Νομοσχεδίου.  

Είναι αργά πλέον, δεν θα γίνουμε «επικοινωνιακό ντεκόρ» των αποφάσεών τους.  

Το νομοσχέδιο αυτό, θα προσβληθεί δικαστικά και θα το ακυρώσουμε αγωνιστικά.  

Ο κλάδος πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος για τις κινητοποιήσεις, όποτε 
χρειαστούν.  

Δεν είνα ι στις προθέσεις μας και προτεραιότητα μας η απεργιακή κινητοποίηση, 
αλλά όταν οι διάλογοι είναι προσχηματικοί, «για το θεαθήναι», δεν απομένει άλλος 
δρόμος. 

Δεν πρέπει να κλείσουν Υποκαταστήματα, δεν πρέπει να επεκταθεί η 
εμπορευματοποίηση της Υγείας, δεν πρέπει να μεταβληθούν οι συμβάσεις των 
Ταμείων σε συμβάσεις πείνας και εξαθλίωσης.  

Πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί είναι πολύ κοντά σε όλους το φάσμα της ανεργίας, 
το κλείσιμο των μικρών ιδιωτικών ιατρείων κα ι το «πετσόκομα», ακόμα 
περισσότερο, των μισθών και συντάξεων μας. 

Όσοι εθελοτυφλούν, σε καταστροφικές πολιτικές, προσπαθούν να προπαγανδίσουν 
την κυβερνητική πολιτική ή προωθούν διαιρετικές συμπεριφορές στον ιατρικό 
κόσμο, θα γίνουν περίγελος και θα απομονωθούν.  

Η Τρόικα – ΔΝΤ και οι συνεργάτες τους, μπορεί να προωθούν κατοχικές 
αντιλήψεις, αλλά στο τέλος ο κυρίαρχος λαός θα θέσει τέρμα στις πρακτικές τους. 

 

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,  

Όλοι οι Ιατρικοί φορείς που μετείχαν στο αγωνιστικό μέτωπο, έχουμε υποβάλλει 
ένα πλαίσιο 12 σημείων προς τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και μόνο επάνω σε 
αυτό συζητάμε.  



Ζητάμε άμεσα επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων συμβασιούχων έργου 
συναδέλφων μας.  

Ζητάμε κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
όλων των αορίστου χρόνου γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.  

Ζητάμε ελεύθερη επιλογή – γιατρών και αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση μέσα  
από συλλογικές συμβάσεις.  

Ζητάμε διατήρηση της λειτουργίας των νοσοκομείων του ΙΚΑ. 

Ζητάμε σεβασμό της κλαδικής συμφωνίας των νοσοκομειακών συναδέλφων μας.  

Ζητάμε κατάργηση των απογευματινών ιατρείων στα νοσοκομεία.  

Ζητάμε την κατάργηση της επίσκεψης των 5€ στα εξωτερικά ιατρεία των 
νοσοκομείων.  

 

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,  

Ξεκινήσαμε έναν αγώνα μαζί με τους άλλους Ιατρικούς και Κοινωνικούς Φορείς, θα 
τον συνεχίσουμε και με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και άλλες μορφές πάλης 
όσο η Κυβέρνηση, μας αγνοεί και καταπατεί δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων. 

Παρεούλες, σωτήρες, δοτοί και κολλητοί Υπουργών και Διοικήσεων πρέπει να 
τερματίσουν τη λειτουργία τους. 

Ας προσέξουν και κάποιοι καλοβολεμένοι από τον Ιατρικό Κόσμο, γιατί η ανεργία, η 
υποαπασχόληση, η στάση πληρωμών από τα Ταμεία, οδηγούν σε αφανισμό τον 
Ιατρικό κόσμο και σύντομα θα προσγειωθούν και αυτοί στην πραγματικότητα. 

Πρέπει να αποτρέψουμε τα χειρότερα, πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει δυναμικά να 
αντισταθούμε σε κατοχικές λογικές, πρέπει συσπειρωμένοι όλοι να δώσουμε το 
ηχηρό μήνυμά μας. 

Δεν περισσεύει κανείς.  

Αγώνας, ενότητα και πάλι αγώνας! 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                                    Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ 


