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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σχετικά με το  μήνυμα του Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλου, προς τους γιατρούς του 
Ιδρύματος (που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στις 10/5/2011) μετά την 

καταγγελία της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, δηλώνουμε τα κάτωθι: 

 Ο Διοικητής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 15/4/2011, με ωμό και 
απροκάλυπτο τρόπο, υπαναχώρησε στις προηγούμενες δεσμεύσεις του, για 

επαναπρόσληψη όλων των συμβασιούχων έργου που υπηρετούσαν στο Ίδρυμα. 
Είναι γνωστές οι προηγούμενες δεσμεύσεις του, από την αρχή της θητείας του, για 
πρόσληψη αυτών των γιατρών. 

 Παρά τις επανειλημμένες πιέσεις  μας, η απάντηση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για 
τη γραμματειακή υποστήριξη των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ, είναι ότι θα προωθηθεί όταν γίνουν 
οι προσλήψεις νέου προσωπικού. 

 Για ποια προώθηση Επιστημονικού Βαθμολογίου ομιλεί, όταν στο Δελτίο Τύπου της 
Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ (μέσα Δεκεμβρίου 2010) απαντούσε, μετά τις απεργιακές μας 
κινητοποιήσεις, ότι στις επόμενες συνεδριάσεις το Β  ́ Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα 

υλοποιήσει το Επιστημονικό Βαθμολόγιο των γιατρών που δεν απαιτεί χρονοβόρα 
διαδικασία? 

 Για ποια αντιπαράθεση ομιλεί ο κ. Διοικητής με την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, όταν ο ίδιος αντί 
για τα επίσημα θεσμοθετημένα όργανα προσκαλεί συνομιλητές  «κομματικούς του 
φίλους», οι οποίοι περιφέρονται στους διαδρόμους της Διοίκησης μοιράζουν 

θέσεις και τις διατυμπανίζουν, όπου και αν βρίσκονται? 

 Η αμφισβήτηση της νομιμότητας της προκήρυξης για την επιλογή Διευθυντών 
Μονάδων Υγείας, προκύπτει από το νόμο 3801/2010 σε συνδυασμό με το 
Προεδρικό Διάταγμα 19/2011, για δυνατότητα επιλογής και των συμβασιούχων 

γιατρών αορίστου χρόνου. 

 Όσον αφορά τις προηγούμενες επιλογές Διευθυντών Μονάδων, έγιναν βάσει της 
ισχύουσας τότε νομοθεσίας, με απόλυτη διαφάνεια, σε διάρκεια 4-5 μηνών, για να 

εξεταστούν οι φάκελοι όλων των υποψηφίων, και όχι με συνοπτικές διαδικασίες, 
δεν προέκυψε δε καμία ακύρωση των οποιονδήποτε επιλογών. 

 

Οι αγώνες της Ομοσπονδίας είναι γνωστοί και διαχρονικοί, με όλες τις Κυβερνήσεις, για την 

προώθηση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου, ενώ αρκετοί εκ των «κομματικών φίλων» 
της Διοίκησης είναι γνωστοί, απόντες - απεργοσπάστες. 



Ξεχνά ο ίδιος, όταν ήταν υφυπουργός Εργασίας το 2002-2004 ότι αντιπαρατέθηκε με τους 
γιατρούς για τα δίκαια αιτήματά τους και οι πράξεις του αυτές είναι γνωστές σε όλους τους 

γιατρούς. 

Επί θητείας του κ. Ρ. Σπυρόπουλου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως 

υφυπουργού, μονιμοποιήσεις γιατρών, Επιστημονικό Βαθμολόγιο, χορήγηση υπερωριών 
κλπ ήταν θέματα απορριπτέα σε κάθε συζήτηση. 

Ας αναζητήσει λοιπόν ο ίδιος τις καθυστερήσεις και τις πρακτικές, στην ανεπάρκεια και 
στην αδυναμία κυβερνητικών και διοικητικών παραγόντων και όχι να προσπαθεί να σκιάσει 

τη δράση και τους αγώνες της Ομοσπονδίας. 

Η επιλογή του, σε ημέρα Γενικής Απεργίας,  να δώσει εντολή σύγκλησης του Β  ́
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, θα τον βαρύνει για αυταρχική και αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά στο μέλλον.  

Ας αφήσει λοιπόν ο ίδιος, την αντιπαράθεση με το ανώτατο θεσμικό όργανο των γιατρών 

του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), ας συνεργαστεί με ειλικρινή τρόπο, τη στιγμή που ο ίδιος 
κόπτεται, μόνο λεκτικά,  «για ενάρετο κύκλο συνεργασίας», γιατί το ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν είναι  

ιδιοκτησία κανενός  και τα θεσμικά όργανα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συμμετοχικές 
διαδικασίες ενεργειών και πράξεων. 

Λυπούμεθα ειλικρινά, για το ύφος του μηνύματός του, που υποβαθμίζει το ρόλο του ως 
Διοικητή του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού και  προδίδει κομματική πρακτική.  

Η Ομοσπονδία, ως ανώτατο θεσμικό όργανο των γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σέβεται και θα 

σεβαστεί και στο μέλλον κάθε θεσμό και λειτουργία, αλλά απαιτεί όμως από τους 
διοικούντες ανάλογο σεβασμό στο ρόλο, στους αγώνες και στις διεκδικήσεις της. 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 
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