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Συνάδελφοι,
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από μέλη της Επιτροπής, τον Πρόεδρο και Γραμματέα
του ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιά κ.κ. Λεούση και Σολωμό και από το μέλος του Δ.Σ. του
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Μαραγκάκη, επισκεφτήκαμε τον Γραμματέα της Κ.Ο.
της Ν.Δ. κ. Τραγάκη στο γραφείο του τελευταίου στην Βουλή. Αποκλειστικό θέμα
της συζήτησης ήταν το θέμα των συμβασιούχων έργου ιατρών και οδοντιάτρων που
εργάζονται στο ΙΚΑ. Εκθέσαμε στον κ. Τραγάκη το μείζον θέμα που μας απασχολεί
με τις συμβάσεις μας και ο κ. Τραγάκης μας εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της
κυβέρνησης για την διευθέτηση του ζητήματος, κάτι που θα υλοποιηθεί με το
επικείμενο νομοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης για τον εκσυγχρονισμό που ΙΚΑ, που
αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή τις επόμενες
εβδομάδες. Ο κ. Τραγάκης μας μετέφερε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, το
νομοσχέδιο να τακτοποιήσει μια σειρά θεμάτων στην εύρυθμη λειτουργία του ΙΚΑ
και να επιλύσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις του Οργανισμού
σε εξειδικευμένο ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό.
Συνάδελφοι, οφείλουμε να συστρατευτούμε όλοι μας στην επίτευξη του στόχου μας
που είναι η σύσταση και προκήρυξη θέσεων αορίστου ιατρών και οδοντιάτρων στο
ΙΚΑ, με μοριοδότηση της έως τώρα προϋπηρεσίας μας στο Ίδρυμα. Καλούμε όλους
σας σε επαγρύπνηση και άμεση κινητοποίηση για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Οφείλουμε να μην εφησυχάσουμε και να βοηθήσουμε όλοι για να μην μείνει
ανεκμετάλλευτη αυτή η μοναδική ευκαιρία για την συνολική διευθέτηση του
εργασιακού μας προβλήματος.
Υ.Γ. Οφείλουμε να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας στον ΣΕΥΠΙΚΑ
Πειραιά, που οργάνωσε και έφερε εις πέρας αυτή την συνάντηση και που ανέδειξε ως
προτεραιότητα το ζήτημα μας σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οι τοπικοί ΣΕΥΠΙΚΑ σε όλη
την Ελλάδα και η Ομοσπονδία δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για την δικαίωση μας. Η
συνεργασία μας με όλους τους υπόλοιπους φορείς που μπορούν να συνδράμουν
θετικά στον αγώνα μας, συνεχίζεται και εντείνεται.
Επιτροπή Συμβασιούχων Έργου Ιατρών και Οδοντιάτρων ΙΚΑ
των ν. 3232/2004, 3302/2004 και 3518/2006

