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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ, με ςθμερινι απόφαςι τθσ 10/10/2011, 

καταγγζλλει: 

Σθν πολιτικι των Τπουργείων Τγείασ – Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και  Εργαςίασ - 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τθν διάλυςθ που επιχειροφν των Δθμοςίων Μονάδων 

Πρωτοβάκμιασ Περίκαλψθσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (Μονάδεσ Τγείασ του ΙΚΑ ΕΣΑΜ). 

Με το ςχζδιο Νόμου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ :  

1. Καταργοφνται όλεσ οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ του Δθμοςίου και ΝΠΔΔ 

(δθλαδι και του ΙΚΑ) του ιατρικοφ προςωπικοφ και του νοςθλευτικοφ – 

παραϊατρικοφ προςωπικοφ. Εξαιροφνται μόνο οι γιατροί του ΕΤ και του 

νοςθλευτικοφ– παραϊατρικοφ προςωπικοφ των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων 

(Νοςοκομείων).  

2. Σίκενται όλοι οι μόνιμοι γιατροί του ΙΚΑ ΕΣΑΜ, που ςυνταξιοδοτοφνται μζχρι 

τθν 31/12/2013, ςε κακεςτϊσ εφεδρείασ με 60% του μιςκοφ τουσ και 

απολφονται με τθν ςυνταξιοδότθςθ τουσ.  

Οι οργανικζσ κζςεισ των τικζμενων ςε εφεδρεία (προςυνταξιοδοτικό 

κακεςτϊσ) καταργοφνται άμεςα.  

Ο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (ΙΚΑ) παραμζνει πλζον με ελάχιςτεσ οργανικζσ κζςεισ και οι 

ςυνάδελφοί μασ γιατροί αορίςτου χρόνου που υπθρετοφν, αφοφ 

καταργοφνται οι οργανικζσ κζςεισ εντόσ των οποίων υπθρετοφν,  κα δουν 

τον δρόμο τθσ απόλυςθσ ωσ πλεονάηοντεσ!!!  

Η κατάργθςθ και των κενϊν κζςεων νοςθλευτικοφ – παραϊατρικοφ 

προςωπικοφ, προοιωνίηει το κλείςιμο των Μονάδων Τγείασ των ΙΚΑ. 

Οι διάφοροι καρεκλοκζνταυροι των Τπουργείων Τγείασ και Απαςχόλθςθσ, 

ζχουν αποφαςίςει, φαίνεται, να εκχωριςουν τθ δθμόςια Πρωτοβάκμια 

Φροντίδα ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ Τγείασ, τισ γνωςτζσ αλυςίδεσ.  

Οι επαφζσ των γνωςτϊν – αγνϊςτων, που ζρχονται ςτθν δθμοςιότθτα, με 

τουσ επιχειρθματίεσ και οι ςυμφωνίεσ που ετοιμάηονται προοιωνίηουν 

ευτελιςμό και απαξίωςθ των γιατρϊν και περικωριοποίθςθ των 

αςφαλιςμζνων. 

http://www.poseypika.gr/


Ο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. προτοφ ςτακεί ςτα πόδια του, με τον αναγκαίο πυλϊνα των 

Δθμόςιων Μονάδων Τγείασ του ΙΚΑ ΕΣΑΜ, αποδομείται και τα 

επιχειρθματικά ςυμφζροντα είναι ζτοιμα να καταςπαράξουν ό,τι ζχει 

απομείνει ςτο χϊρο τθσ Δθμόςιασ Περίκαλψθσ. 

Οι γιατροί και οι Κοινωνικοί Φορείσ κα αντιδράςουν. 

Προειδοποιοφμε τθν Πολιτικι Ηγεςία και τουσ «ςυνεργάτεσ» τουσ να μθν 

τολμιςουν. 

Ο κόςμοσ που του υπζκλεψαν μιςκοφσ και ςυντάξεισ και του επζβαλαν τθ 

χειρότερθ φοροεπιδρομι, που ζχει ηιςει, δεν κα ανεχκεί να χάςει τισ 

Μονάδεσ Τγείασ που ζχει «αποκοφμπι» τθσ αρρϊςτιασ του, τθν παροχι τθσ 

Τγείασ του, και το γιατρό του που ζχει ςυνθκίςει να τον περικάλπει και 

αγόγγυςτα περιμζνει  για 30-45 θμζρεσ να κλείςει το ραντεβοφ του. 

Οι Διακθρφξεισ κάποιων «απίκανων ςοφϊν τθσ εξουςίασ», που με τα 

μεγαλεπιβολα ςχζδιά τουσ, προςπάκθςαν να κεραπεφςουν τθν ταλαιπωρία 

του πολίτθ, ζμειναν κενό γράμμα και όνειρα κερινισ νυκτόσ! 

Οι γιατροί και οι πολίτεσ καλοφνται να ανατρζψουν αυτι τθν πολιτικι. 

Καλοφμε τθν Πολιτικι Ηγεςία να αλλάξει τα ςχζδιά τθσ, να διατθριςει το 

ζμπειρο προςωπικό των Μονάδων Τγείασ, να διατθριςει τισ δθμόςιεσ δομζσ 

τθσ ΠΦΤ, (Μονάδεσ Τγείασ ΙΚΑ), γιατί διαφορετικά ςφντομα το τςουνάμι τθσ 

οργισ κα τθν παραςφρει, θ απάντθςθ κα είναι αγϊνασ διαρκείασ και θ 

κοινωνία κα ταλαιπωρείται από τα ςχζδια των μακθτευόμενων και 

ανίκανων τθσ εξουςίασ. 

Σο άββατο 15 Οκτωβρίου καλοφνται όλοι οι Πρόεδροι των ΕΤΠΙΚΑ τθσ 

Χϊρασ ςε κοινι ςφςκεψθ με τθ Διοίκθςθ τθσ ΠΟΕΤΠΙΚΑ (Ε.Γ.) για να 

δϊςουμε τθν ςκλθρι απάντθςθ του κλάδου. 

Σα ςχζδια διάλυςθσ τθσ Δθμόςιασ Περίκαλψθσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (ΙΚΑ) δεν κα 

περάςουν. 

 

Με αγωνιςτικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Μ. ΒΛΑΣΑΡΑΚΟ          Χ. ΜΠΟΝΑΝΟ  

 

 


