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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Απριλίου 2011, έλαβε τις
παρακάτω αποφάσεις :
1. Να μετάσχει στο διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων
και των Προεδρικών διαταγμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του Ν. 3918/2011 .
Ο διάλογος, θα πρέπει να ορίζεται από το πλαίσιο που και η Ομοσπονδία έχει συναποφασίσει μέσα
από τις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και που αποτελούν και πάγιες
θέσεις της Ομοσπονδίας (Εθνική συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, αμοιβή κατά πράξη και
περίπτωση, δυνατότητα συνταγογράφησης και παραπεμπτικών εξετάσεων και από τους μη
συμβεβλημένους γιατρούς, μονιμοποιήσεις γιατρών αορίστου χρόνου, μετατροπές συμβάσεων έργου
σε αορίστου, επιστημονικό βαθμολόγιο κλπ).
Η αδυναμία επιτυχούς διαλόγου με ευθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων, θα πρέπει να οδηγήσει σε
καταγγελία της οποιασδήποτε προσχηματικής διαδικασίας και την διεκδίκηση των αιτημάτων του
κλάδου με αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
2. Να συστήσει στα μέλη μας, να απορρίψουν τον τρόπο περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ στα
ιδιωτικά ιατρεία (με τους προτεινόμενους όρους) από τους γιατρούς τους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ,
ΟΑΕΕ, αλλά και τους γιατρούς του ΙΚΑ.
Ο τρόπος αυτός της περίθαλψης, καθώς και η «υπό μορφή απειλής» επιστολές του Διοικητού προς
τους γιατρούς του ΙΚΑ, δεν ενισχύουν την περίθαλψη του ΙΚΑ και την πορεία τους προς τον ΕΟΠΥΥ,
παράλληλα δε, αποδυναμώνει την λειτουργία των γιατρών.
3. Να αυξηθεί από 01/07/2011 η εισφορά των μελών μας κατά 0,50€, δεδομένου ότι πάρα πολλοί
συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης, θα αποχωρήσουν δε
περί τους 500 γιατρούς των νοσοκομείων του ΙΚΑ από 01/06/2011 λόγω ένταξης στο ΕΣΥ.
Θεωρείται από όλους απαραίτητη η μικρή αύξηση προς το παρόν, για να μπορεί να λειτουργεί η
Ομοσπονδία αξιοπρεπώς (διοργάνωση συνεδρίων, μισθοί προσωπικού, ενημερώσεις, λειτουργικές
δαπάνες κλπ).
Τα παραπάνω ως και ο απολογισμός, η εισήγηση και το διεκδικητικό πλαίσιο, υπερψηφίστηκαν με
συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων – συνέδρων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, όπως δηλώθηκε στην Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου, η προκήρυξη για την κάλυψη των Διευθύνσεων των μονάδων, θα πρέπει να ακυρωθεί και να
γίνει νέα προκήρυξη με την συμμετοχή και των γιατρών αορίστου χρόνου όπως προβλέπεται από τον
Ν. 3801/2009.
Η Ομοσπονδία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες στη παραπάνω κατεύθυνση.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας επιδιώκει μέχρι σήμερα και θα επιδιώξει και στο μέλλον την όσο τον δυνατόν
μεγαλύτερη ενότητα του κλάδου, προκειμένου να υλοποιηθούν, μέσα και από τις έντονες προσπάθειές μας,
τα αιτήματά μας.
Με θερμές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

