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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σθν Παραςκευι 23/9/2011 πραγματοποιικθκε νζα ςυνάντθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ, 

με τον Διοικθτι του ΕΟΠΤΤ κ. Γεράςιμο Βουδοφρθ και ετζκθςαν εκ νζου όλα τα ηθτιματα, που αφοροφν 

εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα των γιατρϊν του ΙΚΑ, μετά τθν ζνταξθ ςτον ΕΟΠΤΤ, κακϊσ επίςθσ και 

τθσ παρεχόμενθσ περίκαλψθσ από τισ Μονάδεσ υγείασ του ΙΚΑ.  

- Ωσ προσ το κζμα τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ, για μια ακόμθ φορά, εκφράςαμε τθν κζςθ τθσ 

Ομοςπονδίασ, ότι οι γιατροί δεν είναι υποχρεωμζνοι να προμθκευτοφν φορθτοφσ υπολογιςτζσ 

(Laptop), αλλά αυτό αποτελεί υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ και μάλιςτα μζςα από γραμματειακι ςτιριξθ, 

λειτουργία ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ, ευκόλου προςβαςιμότθτασ και επανακακοριςμό  του 

ςυςτιματοσ, των τθλεφωνικϊν ραντεβοφ από 10λεπτο ςε 20λεπτο. 

- Ζθτιςαμε τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν ανακοίνωςθ των πινάκων μοριοδότθςθσ,  των 1860 

μονίμων κζςεων γιατρϊν και οδοντιάτρων, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργίασ των ΚΕΙΟΠΙΚΑ. 

- Ζθτιςαμε τισ παρεμβάςεισ για το Επιςτθμονικό Βακμολόγιο.  

Για το κζμα αυτό, επιςκεφτικαμε τον προϊςτάμενο τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του ΙΚΑ, εκκζςαμε 

αναλυτικά τισ απόψεισ μασ, ςφμφωνα και με το Προεδρικό διάταγμα 166/2009 και ηθτιςαμε τθν δικι 

του παρζμβαςθ για κετικι αλλά και γριγορθ γνωμοδότθςθ από το τμιμα του Νομικοφ υμβουλίου 

του Κράτουσ.  

- Για τα κζματα, τθσ μονιμοποίθςθσ, των εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων των γιατρϊν του 

ΙΚΑ, αλλά και τθν κζςθ μασ να μθν κλείςει καμία Μονάδα Τγείασ και κανείσ γιατρόσ να μθν χάςει τθ 

δουλειά του, ηθτιςαμε και απαιτιςαμε να ενιςχφςει τισ κζςεισ μασ  αυτζσ θ Διοίκθςθ του ΕΟΠΤΤ, 

προκειμζνου όχι μόνο να μθν κιγοφν τα δικαιϊματα των γιατρϊν του ΙΚΑ εντόσ ΕΟΠΤΤ, αλλά και θ 

ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ περίκαλψθσ από τον ΕΟΠΤΤ.  

- Ζθτιςαμε (και είχαμε τθν διαβεβαίωςθ), θ οδοντιατρικι περίκαλψθ που παρζχεται από τουσ 

οδοντιάτρουσ του ΙΚΑ, να ςυνεχίςει τθν λειτουργία τθσ εντόσ ΕΟΠΤΤ και κανείσ οδοντίατροσ 

ςυνάδελφόσ μασ να μθν απολζςει το εργαςιακό του δικαίωμα.  

Η ςυνολικι οδοντιατρικι περίκαλψθ που κα παρζχεται από τον ΕΟΠΤΤ, ιταν αντικείμενο τθσ 

ςυνάντθςθσ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ (ΕΟΟ) με τθν Διοίκθςθ του ΕΟΠΤΤ.  

Σο ίδιο ηθτιςαμε και για τουσ εργαςτθριακοφσ ςυναδζλφουσ μασ. 

Θζςαμε υπόψθ του Διοικθτι του ΕΟΠΤΤ, φποπτουσ ψικφρουσ (από κάποιουσ?) ότι παφει «πλζον» θ 

λειτουργία τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ (και των ΕΤΠΙΚΑ) όπωσ και τθσ ΠΟΤΓΙΚΑ μετά τθν λειτουργία του ΕΟΠΤΤ. 

Διζψευςε ότι προζρχονται από το περιβάλλον του και ότι θ νομιμότθτα τθσ λειτουργίασ των 

ςυνδικαλιςτικϊν μασ οργάνων, δεν αμφιςβθτείται και μετά τθν λειτουργία του ΕΟΠΤΤ.  

Εξ άλλου υπάρχει πρόβλεψθ του νόμου (3918) για τθν λειτουργία τθσ πλζον αντιπροςωπευτικισ 

ομοςπονδίασ εντόσ του ΕΟΠΤΤ. 

Μασ ζχει ηθτθκεί άλλωςτε, να υποδείξουμε τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ μασ, ςτα αρμόδια όργανα 

Διοίκθςθσ του ΕΟΠΤΤ από τθν Γεν. Γραμματεία Κοιν. Αςφαλίςεων.  

Η οποιαδιποτε προςαρμογι (τροποποίθςθ) των καταςτατικϊν, κα γίνει ςτον ενδεδειγμζνο χρόνο.  

Τπόψιν ότι θ ΠΟΕΤΠΙΚΑ εκπροςωπεί και οδοντιάτρουσ και πρζπει προσ τοφτο να ςυνεργάηεται όχι 

μόνο με ΠΙ αλλά και με ΕΟΟ.  

http://www.poseypika.gr/


Ο Διοικθτισ του ΕΟΠΤΤ, διαβεβαίωςε τθν Ε.Γ τθσ Ομοςπονδίασ για κετικζσ ςυνζργειεσ ςτα ηθτιματά 

μασ. Ο χρόνοσ κα δείξει εάν οι προκζςεισ επιβεβαιωκοφν. 

Σον τελευταίο καιρό ελάχιςτοι ευτυχϊσ «ψικυριςτζσ», άλλοι από ςκοπιμότθτα, άλλοι από 

ανωριμότθτα, προςπακοφν να «εμβάλλουν»  διχόνοια ςτον κλάδο ι να διακινοφν και τθν άποψθ για 

άρνθςθ ςυηιτθςθσ με τον Διοικθτι του ΕΟΠΤΤ και των κεμάτων των γιατρϊν του ΙΚΑ, μζςα  από τθν 

γενικότερθ αντίλθψθ για κανζνα διάλογο για τον ΕΟΠΤΤ με τουσ φορείσ τθσ πολιτείασ.  

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ, παρά τισ αντικζςεισ τθσ ςτθν γενικότερθ πολιτικι, δθλϊνει ότι δεν 

απεμπολεί τον κεςμικό τθσ ρόλο ωσ εργαςιακισ Ομοςπονδίασ, είναι υποχρεωμζνθ μζςα από τθν 

απόφαςθ των οργάνων τθσ (υνζδριο – απόφαςθ Ολομζλειασ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ), να 

ςυηθτιςει τθν ομαλι ζνταξθ και λειτουργία των γιατρϊν του ΙΚΑ και των Μονάδων υγείασ ςτον ΕΟΠΤΤ 

και τθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων τθσ, ενιςχφοντασ μάλιςτα πάγιεσ κζςεισ του ΠΙ και τθσ ΕΟΟ, 

ςτρατευμζνθ ςτθν ενωτικι προςπάκεια.  

Ωσ προσ τθ γενικότερθ κζςθ για τον ΕΟΠΤΤ, ςτθρίηουμε τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του ΠΙ 

και τθσ ΕΟΟ και απεργιςαμε μάλιςτα τελευταία για αυτζσ, με κακολικι ςυμμετοχι.  

Ασ μθν πυροβολοφν κάποιοι τθν ΠΟΕΤΠΙΚΑ, οι αγϊνεσ τθσ είναι γνωςτοί, γνιςιοι, αταλάντευτοι και 

πρωτοπόροι (οι κακοικειεσ τουσ είναι εμφανείσ).  

Η κζςθ μασ για Εκνικι υλλογικι φμβαςθ και κατά πράξθ και περίπτωςθ αμοιβι, είναι 

αμετακίνθτθ και εκφράςτθκε και κατά τθν προχκεςινι ςυνάντθςθ με τον πιο κατθγορθματικό 

τρόπο.  

Εάν προκρικεί αυτι θ πρόταςθ του Ιατρικοφ κόςμου, ςτθν οποία επιμζνουμε,  ηθτιςαμε να μθν 

αποκλειςτοφν οι γιατροί του ΙΚΑ από τθν δυνατότθτα ςφμβαςθσ ςτο ιατρείο τουσ κατά πράξθ και 

περίπτωςθ βζβαια. Προθγοφμενθ ανακοίνωςι μασ φαίνεται ότι παρανοικθκε θ παρεξθγικθκε. 

Δεν ηθτοφμε τίποτε διαφορετικό για τουσ γιατροφσ του ΙΚΑ αλλά όπωσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτον 

ευρφτερο δθμόςιο τομζα γιατροφσ μθ αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, όπωσ οι ςτρατιωτικοί, οι γιατροί 

άλλων ταμείων ΔΕΗ, ΣΑΠΟΣΕ, ΝΑΣ, Σραπεηϊν, Νομικϊν κλπ ζςτω και με περιοριςμοφσ (πλαφόν). 

Σισ ςυμβάςεισ αντιμιςκίασ τισ απορρίπτουμε αςυηθτθτί, ωσ απαξιωτικζσ και εξακλιωτικζσ, και ηθτοφμε 

κανείσ γιατρόσ να μθν υπογράψει τζτοιεσ ςυμβάςεισ (ςφμφωνα και με τθν απόφαςθ τθσ Γ. υνζλευςθσ 

του ΠΙ 20-8-2011) .  

Ασ ςταματιςουν λοιπόν κάποιοι μόνιμοι ι όψιμοι αντιπολιτευόμενοι, τισ περιςςότερεσ φορζσ με 

ςκοπιμότθτα, διακινθτζσ διαιρετικϊν αντιλιψεων.  

Η ενότθτα του ιατρικοφ κόςμου, κατοχυρϊνεται με προςπάκεια όλων, εμείσ αγωνιηόμαςτε για αυτό, το 

ζχουμε αποδείξει άλλωςτε, και πάνω απ’ όλα βάηουμε τθν αξιοπρζπεια και τα ςυμφζροντα των 

γιατρϊν και τθσ περίκαλψθσ. 

Οι διαβεβαιϊςεισ για κατανόθςθ και ςυνζργειεσ δεν μασ κακθςυχάηουν.  

Χρειάηεται εγριγορςθ προκειμζνου να διαςφαλίςουμε το δικαίωμα αξιοπρεποφσ εργαςίασ και 

λειτουργίασ. Πάνω απ’ όλα χρειάηεται ο αγϊνασ όλων μασ για να καταπζςουν οι μνθμονιακζσ επιλογζσ 

τθσ υποταγισ, τθσ εξακλίωςθσ, τθσ απαξίωςθσ και τθσ περικωριοποίθςθσ μεγάλων τμθμάτων του λαοφ 

μασ.  

Ενότθτα και αγώνασ λοιπόν χρειάηεται ςιμερα, όςο ποτζ. Και είμαςτε ανυποχώρθτοι ςε αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ . Ασ το καταλάβουν καλά όλοι, όςο είναι καιρόσ ακόμα. 

υμμετζχουμε ςτισ απεργίεσ που προκιρυξε θ ΑΔΕΔΤ για τισ 5 & 19 Οκτωβρίου.  

 

Για τθν Εκτελεςτικι Γραμματεία 
τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Γιατρϊν ΙΚΑ ΕΣΑΜ (ΠΟΕΤΠΙΚΑ) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Μ. ΒΛΑΣΑΡΑΚΟ                                                                                     Χ. ΜΠΟΝΑΝΟ 


