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EKTAKTH ANAΚOΙNΩΣH

Aγαπητοi Συν&δελφoι,
'oπωg γvωρiζετε, η ΔιoiκησT'ι τoυ ΙΚA και τo Yπoυργεio Yγεiαg

6oηoαv 6vαν απiστευτo ατcεpγoστtαστικ6 μηχαvισμ6 με πρo1ειρ6ητα
και καταπατd)νταζ v6μoυ6 πoυ δι6πoυv η συνταγoγρ6φηo'η oτo ΙKΑ. Για
τo λ6γo αυτ6, 6πωg σαg εvημεριboαμ σε πρoηγo6μεrη ανακoiνωαl βαζ,
πρooφιiγαμε με αναφoρ& μαg στoν Πρ6εδρo τoυ Eλεγκτικo6 Συνεδρioυ.
Tιζ τελευταiεζ ημ6ρεξ η Διofηoη υπ6 ην πiεoη των γεγoν6των
υπαναχωρεi και με αλλεπeλ\λεg διαταγ69 πρooπαΘεi να δικαιoλoγηoει
τα αδικαιoλ6γητα. o Διoικηηg τoυ ΙKΑ με ην επιoτoλη τoυ στιζ
l8l2lι1 περιoρiζει σε 50 τoυg αoΘενεig τoυ ΙΚΑ πoυ μπoρoιiν να
δ61oνται oι γιατρoi τoυ ΙKΑ πoυ εiναι αυμβεβλημεvoι με τov oΠΑΔ και
τoν oΑEE και με ν6o ι6γγραφo aτιq 25l2lt| ζ1τα απ6 τιq διoικητικ69
υlηρεoiεζ να εγκρiνoυν τιg δαπ0νεξ των επιoκιiψεων πoυ κ6βoυv oι
αυμβεβ}ημιfvοι γιατρof στα ιατρεiα τoυg με απ6δειξ1παρoγi1g υπηρεoιdlν
(αυτ6 δεv io1υε ωζ ην πρoηγoιiμεη Π6μπη).

Και oαν να μηv 6φταναν 6λα τα πρoηγoιiμεvα η κυβ6ρνηoη με τo
ΦEK t46 l0l2l|1 πoυ υπoγρdφoυν oι υφυπoυργoi oικoνoμικdrν Φ.
Σα1ινiδηg και Yγεiαt και ΚoινωνιΦg Αλξλεγβηζ M. Tιμooiδηt, στ11ν
oυoiα απαγoρε6oυν ην συvταγΨρ&φηoη στoυg μη αυμβεβiημιivoυg
γιατρoιi6 καταστραηγrilvτα6 ακ6μα 6γαv ν6μo, αυτ6ν ηg ισoτιμiαt ηg
υπoγραφηg.

To Σdββατo και Κυριακη 26-2712111 αυμμετετγαψε σην
πανιατρικη αυν&νηoη των φoρ6ων πoυ ξινε σην ΑΘηνα.
Απoφαoioηκε να ζηηΘεi η α6vαψη αυλλoγικrlg α6μβαoη9 εργαoiαq
καΘιbg επiσηζ να πρoτεiνoυμε στoυg γιατρoιig ην καταγγελiα των
ουμβ&oεων τoυt με τoν otΙΑΔ ψετα απ6 εξoυoιoδ6ηoη στoυg κατ6
τ6πoυ g Ιατρικo69 Συλλ6γoυ9.

To πξρεg κεiμεvo τoυ ψηφioματoζ ηg ΠανιατριιCrlζ αυν&νηoηg
των φoρ6ων καΘιbg επioηg και τα 6γγραφα πoυ αφoρoriv στιζ
πρoηγot5μενεg παραγρd,φoυg εiναι αvαρημ6vα σην ιoτooελiδα τoυ
Συλλ6γoυ www. seypika-thes. gr.
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