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ANAΚotNΩΣH
Συνιiδελφoι

Tτιν Παραοκετη 15 Mαρτiου 20Ι 3 αντιrrροoωπεiα του Συλλ6γου

(Σ.Παραακευδπουλog, Γ.Λτματζiδηg, N'Mαvι&η) εt1ε ο.υναvτηot1 με τον Yπoδιοικηη του

ΙΚΑ κ' Δ' Πατοοriρη και ηv Κα' E. Νιαρ1ιiκου ατην TMY EOΠYY ΙΙ. Aξιoli α1ετικd με τα

ΚErΙΑ' Eκr6q απ6 τo θθμιι ηg μεταaτθγαοηζ των επιτρoπdον ΚEΠΑ οτογ 6o δρoφο του

κnρ{oυ ηE Π"Aξιoυ . αιlζηηοαμε αναλυπκf. τα προβληματα πoυ παρουοιιiζονται στα

ΚEΠA και υπoβ&λαμε εγγρΦφωq πg προτιiοθιζ μαξ (το lγγραφο θ26ει αναρηθεl οτηv

ιοτoοελiδα μαq τηv ημεριlμuηviα 14l3l|3). Ζηηoαμε οι ατταvτηoει6 γα μαζ δοθοι}v και
εγyρiφωg. Αυτθ5 τιζ ημερrζ ουζητε[ται οη βoυλη vομοο2gθδιo του υπουργεioυ εργααiαg το

oποio μεεαξri ιiλλων αναφθρεται lCα,ι στo ποινολ6μο των δημοoiων υπαλληλωv, καθωq

επiοηq και στα 0θματα ΚEtΙA. Στο νομoα;1iδιο ουμπεριλαμβαvοvται κ(Ι,ι κtποεg δικ69 μαq
πρoτααa.g ομπκιi με τη λειτουργiα των ΚEΠA.

Tη Tεταρτrl z0 Mαρτioυ πραγμΙτοποιτ\θηκε σην Αθηνα η oλομfλεια τηζ
Π.ο.Σ.E'Υ.π.I.K.A. Πριν τηv Ολομ6λεια εtπoκεφθηκαμε και κrταθ6ααμε αrο Ι,Κ.Α
ωμιληρωματικfq προτfrοειq που αφορουγ το προαναφερθθv voμoοxθδιο (το 6γγραφο ε1ει
αναρηθεt σην ιστoσελtδα μαq ην ημερομηντα 2Ll3/13' Επiαηq μαζi με τον Πρ6εδρo τηq

Αταrηq κ' A. Aποοτoλ6πουλo και τσv ταμi.α κ. Ι. Χρoν6πουλο επιοκεφτηκαμε τo γραφεtο
ηq επιτρ6που του ελεγκπκου αιrvεδρiου τo οπο[ο ατεγιiζεται οτo Ι.Κ.A (Αγ. Κωνοtαντivoυ
8) γ.α vα διευκρινiοουμε τΦ προβλημ.ατα που πρoιαlπτουv απΦ ηv καθυοtfρηοa ξg fuταξηq

μαξ στο εvιαto μιοθoλ6γιο.

Σ1επκιi με ττTv ολοβλεια ο Προεδροξ ηξ Ομoαπονδiαξ κ. M'Bλαοταριiκοg
αvαφθρθ.ηκε οτα εξiq θθματα:

. Για ηv ενταξη μαξ στο εvιαiο μιοθολ6μο αναμθνουμε ακ6μα
τρoπολογiα που θα κατατεθεi οε επ6μεvο voμοα1θδιο του Yπουργεioυ Υγεtαq, τo

οποiο εκτιμιiται δτι θα κατατεθεt θωg τη αρχξ Aπριλtoυ.

. Για η μσ/ιμoποtηαη τωv 1.86Ο θ6οεrον η Ομoοlτοvδtα πiεοε τηv

voμικη υrηρεοiα tiroτε να εκι\Φαει πρaζ το υπουργειο εοωτερικιον γvωμοδοηoη
ευνο,fκη o1ετικα με πq θθαειξ αυτξ.

. ,oοoι. αφοριi οτl1ν με[tοαr1 τωv γιατρdw του EOΠΥY κατf 10%' ηδη
αυΦ d1ει πραγμσ,τοποιηθεi λ6γω ηζ εθε}ουοiαq απο26{ιρηα119 περiπου 2000
αυμβεβλημενων ματρΦγ απ6 τοv EoΠΥY. οπ6τε δεv 1pει&ζετιιι περαιτ6ρcο μεiωοη.
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. Σχετικα με τουζ 90Ο γιατροliq με αιlμβαoη οριομfvου 1ρ6νου,

αvαμfνεται vομoΘετικη ρΦθμιoη για παρitαση ηζ ουμβααηg για &iο ακdμα 1ρ6vια,

ενtil υπ&ρgουν ltαι gso κεv6q θθoειq μα τιξ οπoiεq αναμθνεται πρolηρυξη'

. /ιvt[Qορικα με τιζ παλιξ οφειλε6 των ταμiων που εvτιi)gθηκαv στον

ΕοΠΥY αvαμθνονται οδηγiεq- απδ τον Ιl.ΙΣ και τουζ κατ*, τ6πουq ιατρικοΦ6

αυλΜγoυg.

. ΤθΘηκε μετ. θzcιτ&οεωq τo θθμα ηq θvταξηζ αrο εvιαio μιοθολΦγιο και

ζητηoαμε το θ€μα ,α δευθεηθεi &μεοα του)αiμoτον θωq τo ουνθδριo ηq
Ομοοπονδiαq (l 9.20la).

, 7Λrfiaαμε κα,ι €γινε αποδεκτδ απδ ηγ oμοοπoνδiα vα οταλεi επιοτoλξ με τrTν

διαδικααια του κατεπεiγοrτοζ προζ τον Πρ6εδρο τoυ EOΠYY φgεπκα με τξ
κετnοτολ6g παραiνεοηqΣ οι oποiεg αφοροliν οτατιοτικ* ατοι1εiα και να,

α,.o,ηoo|μ fμ"oo η δημoo'oπotiοη των συγκεκριμθvων οτoι1εiων αvd

vομ6 και ειδικ6ητα.

. llροτεivαμε επiοηq κατα τη διαρκεια τoυ α:vεδρiου να 1ιη γiνουν 1αφετιομoi
απ6 .ου{ ιρ.,ρεq. GΟΠYY υπουργεio υγεiαq κ'α) κα.ι αντ,*^αυτοιi να

,.ρoγμo,ooo,βεt"οτρογγυλη τριiπεζα με θ€μα τη λειτουργiα του EΟΠΠY' τιq

πρoοππκξ και τo μ€λλον του.

. Eπiσηζ ζηηοαμε μαζi με την τροπολoγiα για ττ1ν ι:υταξη μαξ στο ειnαtο

μ'"οoiοY.λ .,o uφoρμ-oοbεi και το υπ&ρ2goν επισημοvικ6 βαθμολ0γιο 6πω9

θμu'*o' μ τoDξ γιατροιiq των γoσοκoμαωv του ΙΚΑ.

.Avαφερθηκαμεοτοποινολδμoτωνδημοοiωvυπαλληλωνοτoοποiοδεv
υπιiρ1ουu'.n.o"ημo,.*6 κριτηρια για τTΙv εφαρμοη του και οiτε αιlμψτo1η

γιατρdrν, εvtil υπι1ρ1gουν &δικε.q τιμωρiεg οε εξθλιξη πoυ ποιvικoποιoliν ηv
ιατριΦ πρdξη και οδηγor1v τΟυζ γιατροriq οε εzτικiνδwεq ατραπουq.

Συvιiδελφοι, κδριo μfλημα μαg Θα πpfτιει να εiναι η διατι{ρηοη των δομιbv τoυ

EoΠyΥ (πρdlην IΚA), 11 εviοxυοη το}ν εργπστι1ρi,ωv τoυ l(αι η πuρoμξ υzηpεaιΦν

η,εiαξ υψηλos επιπ€δου. Θα 1pειαοτεi βfβαια η ο$μπpαξη 6λωγ Φοτε vα μποροilμε να

ανf,ιδριισουμε μαζικf και απoτελgοματιx6 οe κ&sε πρoοπιiθεια δι&λυοηq τηg δημ6αιαq

πρωτoβ&θμιαq φροντiδα,ξ του EοΙΓrY.

Για το Aιοlκnτικδ Συμβoυλlo
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