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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 11/7/2011, νέα συνάντηση της Πολιτικής
Ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασίας-Κοινωνικής
Ασφάλισης με τα Προεδρεία ΠΙΣ-ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
Η Ομοσπονδία συμμετέχει στο διάλογο, σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από
την απόφαση του Συνεδρίου των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ (Απρίλιος 2011)
καθώς επίσης και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ (Μάρτιος 2011).
Εκθέσαμε τις θέσεις του ιατρικού κόσμου, όπως έχουν αποτυπωθεί μέσα από
τις συλλογικές αποφάσεις και ζητήσαμε από τις Πολιτικές Ηγεσίες των δυο
Υπουργείων να παρουσιάσουν συγκεκριμένες θέσεις, προκειμένου τα αρμόδια
συλλογικά μας όργανα να αποφασίσουν για την παραπέρα πορεία.
Ζητήσαμε συγκεκριμένο κείμενο εργασίας, για τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις
εργασιακές σχέσεις των γιατρών, τις αμοιβές, τη δυνατότητα των γιατρών του ΙΚΑ να
συμβάλλονται στο ιδιωτικό ιατρείο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις παροχές ασφαλισμένων, κλπ,
προκειμένου εάν συνεχιστεί ο διάλογος να υπάρχει καθαρότητα θέσεων και
απόψεων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε
πλέον, σε παρελκυστικές τακτικές-πολιτικές και εμπαιγμό του ιατρικού κόσμου
συνολικά.
Όσον αφορά το θέμα των μονιμοποιήσεων, έχουν τελειώσει οι κρίσεις από όλα
τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ. Έχει τελειώσει η ηλεκτρονική καταχώρηση των πινάκων επιλογής στα 3
από τα 4 ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ και απομένει να τελειώσει η καταχώρηση και του τελευταίου,
προκειμένου οι πίνακες να γνωστοποιηθούν στους γιατρούς και να γίνουν οι
ενστάσεις (όπως προβλέπεται από το νόμο) εντός 20 ημερών, προτού εγκριθούν από
τον ΑΣΕΠ.
Το Επιστημονικό Βαθμολόγιο, άρχισε να συζητείται στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, (για την κατάταξη των γιατρών στους ανάλογους βαθμούς σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα 166/2009). Δημιουργήθηκε εμπλοκή όμως, μετά από τη
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ (όσον αφορά το χρόνο προϋπηρεσίας)

και έχει παραπεμφθεί το θέμα για τελική γνωμοδότηση στο αρμόδιο τμήμα του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο διάλογος και η ψυχραιμία έχουν τα όριά τους!
Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα των ασφαλισμένων και της περίθαλψης
συνολικά, αλλά όταν υπάρχει παρελκυστική τακτική, εμπαιγμός, πολιτική
περιθωριοποίησης και εξαθλίωσης, η μόνη λύση είναι ο αγώνας.
Η Κυβέρνηση έχει υποβάλλει το λαό, μέσα από τις μεγάλες περικοπές, σε
θυσίες χωρίς αντίκρισμα και τώρα βλέπουμε να επιβάλλονται μεγάλες περικοπές στις
δαπάνες υγείας και στις παροχές των ασφαλισμένων με το νέο μνημόνιο.
Η υπομονή του ιατρικού κόσμου αλλά και των πολιτών έχει εξαντληθεί, και δεν
θα ανεχθούμε νέες πολιτικές εξαφάνισης και των πενιχρών εισοδημάτων (όσα έχουν
απομείνει) και των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Ας το σκεφτούν καλά αυτοί που διαρρέουν μέσα από τα ΜΜΕ νέες περικοπές,
απολύσεις, κλείσιμο Μονάδων Υγείας, γιατί η κατακραυγή του κόσμου και ο
γενικευμένη αντίδραση θα συμπαρασύρει κάθε ίχνος δομής της κρατικής εξουσίας
αλλά και της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης που έχει ανάγκη ο τόπος .
Η σημαία των αγώνων δεν υποστέλλεται.
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