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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προς
όλους τους ΣΕΥΠΙΚΑ

Συνεδρίασε, την Παρασκευή 3/6/2011, η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, με
θέματα ημερήσιας διάταξης:




ενημέρωση επί της πορείας των ζητημάτων του κλάδου
ΕΟΠΥΥ
τρέχοντα θέματα

Α) η πορεία των ζητημάτων μας έχει ως κάτωθι:
1. Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Διευθυντών Μονάδων Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά τη
διαφωνία της Ε.Γ. της Ομοσπονδίας σε σημαντικά θέματα λειτουργίας του Β΄ Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αλλά κυρίαρχα για την έλλειψη δυνατότητας επιλογής των
συμβασιούχων γιατρών – οδοντιάτρων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το νόμο
3801/2009και το Προεδρικό Διάταγμα 19/2011 (που δίνει τη δυνατότητα της εξέλιξης όλων
των συμβασιούχων αορίστου χρόνου). Εξάλλου η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ έχει καταθέσει ακυρωτική
διαδικασία για τους παραπάνω λόγους.
2. Παρά τις πιέσεις μας και τις υποσχέσεις της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για ενίσχυση της
γραμματειακής υποστήριξης των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ και παρ’ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις από
τα αρμόδια συμβούλια, έχει καθυστερήσει επικίνδυνα η γραμματειακή τακτοποίηση των
πινάκων κατάταξης, των υποψηφίων για τις 1.860 θέσεις μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων
του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
3. Το Επιστημονικό Βαθμολόγιο, παρά τις πιέσεις και παραστάσεις μας προς τη Διοίκηση
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθυστερεί παρά και τις επανειλημμένες και εδώ υποσχέσεις. Στην εφαρμογή
του δημιουργούνται αναιτιολόγητες καθυστερήσεις, νομικές δυσκαμψίες και υπηρεσιακές
δυσλειτουργίες.
4.Η ανανέωση των συμβάσεων των γιατρών που υπηρετούσαν για χρόνια στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
έχουν μείνει «όνειρο θερινής νυκτός» για τους περισσότερους, παρά τις αρχικές
διαβεβαιώσεις και αντ’ αυτών στις θέσεις τους προσλαμβάνονται νέοι συνάδελφοι προς
δόξαν του πελατειακού συστήματος.

Β) ΕΟΠΥΥ
Οι συζητήσεις του Προέδρου της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και του ΔΣ του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου (ΠΙΣ) με το Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Βουδούρη και Υποδιοικητή κ. Κ. Σουλιώτη
καθώς και με τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριους Α. Λοβέρδο και Γ. Κουτρουμάνη και τους
συνεργάτες τους, δεν έχουν καταλήξει σε ουσιαστικά συμπεράσματα, αλλά σε διευκρινίσεις
προθέσεων.
Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις προκειμένου να έχουμε τις ολοκληρωμένες απόψεις της
Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της πολιτικής ηγεσίας και ανάλογα να δώσουμε τις δικές μας
απαντήσεις, σύμφωνα και με το γενικό πλαίσιο θέσεων που έχουμε καταθέσει.
Γ) Μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (στο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις), για άνοιγμα
ιδιωτικών ιατρείων στους γιατρούς του ΕΣΥ, και μετά και από τις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ και
της ΕΙΝΑΠ για προσπάθεια αποδόμησης του ΕΣΥ, καταγγέλλουμε απερίφραστα τέτοιες
δηλώσεις και λογικές που αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν προβλήματα στη δημόσια
περίθαλψη, να περικόψουν αποδοχές των λειτουργών της υγείας και να ενισχύσουν τη
φιλοσοφία του «όλα εκχωρούνται», «όλα παραδίδονται» στο βωμό των σκοπιμοτήτων και
των συμφερόντων.
Δ) Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Γραμματεία
να συνεχίσει «πιεστικά» το διάλογο με τους επίσημους φορείς, για όλα τα ζητήματα αυτά
και επί αδυναμίας υπάρξεως ουσιαστικών αποτελεσμάτων, να προχωρήσει σε απεργιακές
κινητοποιήσεις, όποτε κριθεί σκόπιμο, κάθε μορφής και διάρκειας και νέας σύγκλησης της
Ολομέλειας για παραπέρα αποφάσεις.

Για την Ολομέλεια της Διοίκησης
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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