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Στο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ :

Στο τρίτο κεφάλαιο άρθρο 33:
Α.

Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ
και λοιπών υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
Καταργούνται έτσι οι κενές οργανικές θέσεις των γιατρών του ΙΚΑ (7.000 περίπου). Στις
θέσεις αυτές υπηρετούν 5.500 συμβασιούχοι γιατροί αορίστου χρόνου, πολλοί εκ των
οποίων υπηρετούν 20 – 25 χρόνια. Για τους γιατρούς αυτούς, δεν έχει εκδοθεί μέχρι
σήμερα καμία πράξη ένταξης σε οργανικές θέσεις.
Β.
Οι μόνιμοι γιατροί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις (1.100 περίπου) δεν εξαιρούνται
όπως οι γιατροί του ΕΣΥ από το καθεστώς εφεδρείας, το οποίο περιλαμβάνει τους
περισσότερους εξ’ αυτών (προϋπηρεσία ΙΚΑ, Δημόσιο, ειδικότητα κλπ).
Γ.
Για το νοσηλευτικό – παραϊατρικό προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καταργούνται επίσης οι
κενές οργανικές θέσεις (1.500 περίπου) και περιλαμβάνεται στο καθεστώς εφεδρείας, εν
αντιθέσει με τους συναδέλφους τους των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Επειδή η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΕΟΠΥΥ σε ιατρικό και
νοσηλευτικό – παραϊατρικό προσωπικό καθώς και το καθεστώς εφεδρείας, ενώ εξαιρούνται οι
συνάδελφοι μας στο ΕΣΥ, (γιατροί – υγειονομικοί υπάλληλοι) υποδηλώνει την αποδόμηση
(διάλυση) της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ζητούμε:
Την εξαίρεση, όπως για το ΕΣΥ, του ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ 1) από την κατάργηση των
κενών οργανικών θέσεων και 2) από το καθεστώς εφεδρείας
Σε μια εποχή που οι δομές του Δημόσιου συστήματος ΠΦΥ χρειάζονται στήριξη, με οργανωτικά
καλύτερα χαρακτηριστικά μέσα και από την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ενέργειες αυτού του είδους
αποδυναμώνουν στη γένεση τους αυτή την λειτουργία.
Η οργάνωση των ΚΕΠΑ για την επαναξιολόγηση των αναπηρικών συντάξεων, που οι υπερβολές σε
πολλές περιπτώσεις υποδηλώνουν παθογένειες του παρελθόντος, ακυρώνεται εν τω γενέσθαι
αφού αποψιλώνεται από έμπειρο και ικανό προσωπικό.

Εξαγγέλλουμε 24ωρη προειδοποιητική απεργία διαμαρτυρίας για την Παρασκευή
14/10/2011 και δηλώνουμε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν καθ’
όλη την εβδομάδα 17 – 21 Οκτωβρίου 2011.
Για τον λόγο αυτό συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου η Ολομέλεια της Διοίκησης
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και η Ολομέλεια των Προέδρων των ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της χώρας για επικύρωση
– υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Δηλώνουμε, προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα υπερασπιστούμε τις δημόσιες δομές της ΠΦΥ,
συμβάλλοντας με κάθε τρόπο σε λειτουργικά καλύτερη οργάνωση, εξορθολογισμό δαπανών
και υπηρεσία ανθρώπινης περίθαλψης στον πολίτη.
Ο ασφαλισμένος πολίτης σήμερα έχει ως «αποκούμπι» της αρρώστιας του, τις Μονάδες Υγείας
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το γιατρό του αναμένοντας, μέσα από τις παθογένειες του συστήματος 30
– 45 ημέρες ραντεβού με τον γιατρό του.
Ευελπιστούμε ότι η ισχυροποίηση και όχι η αποδυνάμωση της ΠΦΥ, όπως και του ΕΣΥ, θα
είναι τελικά η απόφασή σας αποδεχόμενοι τα αιτήματά μας, προκειμένου να μην
αποδυναμωθεί η λειτουργία γιατρών – υγειονομικών – Μονάδων Υγείας αλλά και να μην
ταλαιπωρηθεί επιπλέον ο ήδη καταταλαιπωρημένος εργαζόμενος ή συνταξιούχος
ασφαλισμένος πολίτης.
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