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Α.Π. 87

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Υ

Συνάδελφοι, 
Η  σημερινή  συγκυρία  επιβάλει  περισσότερο  από  κάθε  άλλη  φορά
ενότητα  και  συλλογική  δράση.  Το  ιατρικό  σώμα  βρίσκεται   σε
κατάσταση  τέτοια  που  δεν  βρίσκει  καμία  ανταπόκριση  από  την
πολιτεία.  Δίκαια  αιτήματα  δεν  συζητούνται,  ενώ  πολλά  κεκτημένα
κινδυνεύουν να χαθούν.
Τα ΚΥ είναι υποστελεχωμένα, η κυβέρνηση αρνείται  να μοριοδοτήσει
τους επικουρικούς ιατρούς για μόνιμη θέση στο σύστημα.  Για νέους
διορισμούς ούτε σκέψη. Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας καλούνται να
στηρίξουν το θεσμό του προσωπικού ιατρού οι επικουρικοί συνάδελφοι
χωρίς επιστημονική προοπτική και χωρίς  εργασιακή κατοχύρωση.  Για
νέους διορισμούς ούτε σκέψη. Έτσι τα ΚΥ οδηγούνται σε αργό θάνατο.
Οι  μισθοί  είναι  καθηλωμένοι  σε  απαράδεκτα  επίπεδα,  παρά  τις
δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης για μισθούς στα προ του μνημονίου
επίπεδα.  Εμείς προχωράμε σε δικαστικές διεκδικήσεις,  όπως έχουμε
ενημερώσει. 
Η  εντατικοποίηση  της  εργασίας  και  η  εξουθένωση  του  υγειονομικού
προσωπικού  λόγω  πανδημίας  είναι  γεγονός.  Η  καθυστέρηση  της
αποζημίωσης  των  εφημεριών  είναι  πλέον  καθεστώς.  Οι  συνάδελφοι
καλούνται  να  καλύψουν  κενά  σε  άλλα  ΚΥ  και  νοσοκομεία,  πολλές
φορές σε μακρινές αποστάσεις. 
Πολιτική  λύση  για  τους  ιατρούς  που  υπηρετούν  με  δικαστικές
αποφάσεις, όχι μόνο δεν προβλέπεται, αλλά σχεδόν επτά χρόνια μετά
οι  συνάδελφοι  τρέχουν στα δικαστήρια,  ενώ όλοι  έχουν δικαιωθεί  σε
πρώτο και μερικοί και σε δεύτερο βαθμό. Επίσης ιατροί που επιθυμούν
να  μπουν  στο  ΕΣΥ  και  υπηρετούν  με  δικαστικές  αποφάσεις  δεν
βλέπουν να τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία.
 Μέσα σε όλα τα προβλήματα, η διοίκηση της της 4ης ΥΠΕ αρνείται να
χορηγήσει  την  αποζημίωση  στους  ΙΔΑΧ  συναδέλφους  μας  λόγω
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συνταξιοδότησης,  προβάλλοντας  εμπόδια  με  απαράδεκτο  και  δήθεν
νομιμοφανή τρόπο. 
Επίσης  ποσά  που  έχουν  επιδικαστεί  σε  συναδέλφους  (πχ
Νοσοκομειακό) από Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούν να δοθούν επί
έτη, χωρίς καμία εξήγηση.
Αναφορικά με την συμμετοχή μας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ,
καλούμε την Διοίκηση του ΕΦΚΑ να εφαρμόζει  κατά γράμμα το ΦΕΚ
5074/2-11-2021,  ώστε να μην υπάρχουν διενέξεις.  Τυχόν βελτιωτικές
προτάσεις  για  αναθεώρηση,  συμπλήρωση  ή  διευκρίνηση,  πρέπει  να
συζητηθούν  μεταξύ  των  συλλογικών  οργάνων  των  ιατρών  και  της
διοίκησης του ΕΦΚΑ.

                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
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