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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 23/9/2011 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ,
με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμο Βουδούρη και ετέθησαν εκ νέου όλα τα ζητήματα, που αφορούν
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των γιατρών του ΙΚΑ, μετά την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ, καθώς επίσης και
της παρεχόμενης περίθαλψης από τις Μονάδες υγείας του ΙΚΑ.
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-

-

-

Ως προς το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για μια ακόμη φορά, εκφράσαμε την θέση της
Ομοσπονδίας, ότι οι γιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν φορητούς υπολογιστές
(Laptop), αλλά αυτό αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και μάλιστα μέσα από γραμματειακή στήριξη,
λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος, ευκόλου προσβασιμότητας και επανακαθορισμό του
συστήματος, των τηλεφωνικών ραντεβού από 10λεπτο σε 20λεπτο.
Ζητήσαμε την επιτάχυνση της διαδικασίας για την ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης, των 1860
μονίμων θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ.
Ζητήσαμε τις παρεμβάσεις για το Επιστημονικό Βαθμολόγιο.
Για το θέμα αυτό, επισκεφτήκαμε τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ, εκθέσαμε
αναλυτικά τις απόψεις μας, σύμφωνα και με το Προεδρικό διάταγμα 166/2009 και ζητήσαμε την δική
του παρέμβαση για θετική αλλά και γρήγορη γνωμοδότηση από το τμήμα του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους.
Για τα θέματα, της μονιμοποίησης, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γιατρών του
ΙΚΑ, αλλά και την θέση μας να μην κλείσει καμία Μονάδα Υγείας και κανείς γιατρός να μην χάσει τη
δουλειά του, ζητήσαμε και απαιτήσαμε να ενισχύσει τις θέσεις μας αυτές η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ,
προκειμένου όχι μόνο να μην θιγούν τα δικαιώματα των γιατρών του ΙΚΑ εντός ΕΟΠΥΥ, αλλά και η
ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ.
Ζητήσαμε (και είχαμε την διαβεβαίωση), η οδοντιατρική περίθαλψη που παρέχεται από τους
οδοντιάτρους του ΙΚΑ, να συνεχίσει την λειτουργία της εντός ΕΟΠΥΥ και κανείς οδοντίατρος
συνάδελφός μας να μην απολέσει το εργασιακό του δικαίωμα.
Η συνολική οδοντιατρική περίθαλψη που θα παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ, ήταν αντικείμενο της
συνάντησης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) με την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Το ίδιο ζητήσαμε και για τους εργαστηριακούς συναδέλφους μας.
Θέσαμε υπόψη του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ύποπτους ψιθύρους (από κάποιους?) ότι παύει «πλέον» η
λειτουργία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ (και των ΣΕΥΠΙΚΑ) όπως και της ΠΟΥΓΙΚΑ μετά την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
Διέψευσε ότι προέρχονται από το περιβάλλον του και ότι η νομιμότητα της λειτουργίας των
συνδικαλιστικών μας οργάνων, δεν αμφισβητείται και μετά την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
Εξ άλλου υπάρχει πρόβλεψη του νόμου (3918) για την λειτουργία της πλέον αντιπροσωπευτικής
ομοσπονδίας εντός του ΕΟΠΥΥ.
Μας έχει ζητηθεί άλλωστε, να υποδείξουμε τους νόμιμους εκπροσώπους μας, στα αρμόδια όργανα
Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ από την Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων.
Η οποιαδήποτε προσαρμογή (τροποποίηση) των καταστατικών, θα γίνει στον ενδεδειγμένο χρόνο.
Υπόψιν ότι η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ εκπροσωπεί και οδοντιάτρους και πρέπει προς τούτο να συνεργάζεται όχι
μόνο με ΠΙΣ αλλά και με ΕΟΟ.

Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, διαβεβαίωσε την Ε.Γ της Ομοσπονδίας για θετικές συνέργειες στα ζητήματά
μας. Ο χρόνος θα δείξει εάν οι προθέσεις επιβεβαιωθούν.
Τον τελευταίο καιρό ελάχιστοι ευτυχώς «ψιθυριστές», άλλοι από σκοπιμότητα, άλλοι από
ανωριμότητα, προσπαθούν να «εμβάλλουν» διχόνοια στον κλάδο ή να διακινούν και την άποψη για
άρνηση συζήτησης με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και των θεμάτων των γιατρών του ΙΚΑ, μέσα από την
γενικότερη αντίληψη για κανένα διάλογο για τον ΕΟΠΥΥ με τους φορείς της πολιτείας.
Η Διοίκηση της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, παρά τις αντιθέσεις της στην γενικότερη πολιτική, δηλώνει ότι δεν
απεμπολεί τον θεσμικό της ρόλο ως εργασιακής Ομοσπονδίας, είναι υποχρεωμένη μέσα από την
απόφαση των οργάνων της (Συνέδριο – απόφαση Ολομέλειας της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), να
συζητήσει την ομαλή ένταξη και λειτουργία των γιατρών του ΙΚΑ και των Μονάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ
και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της, ενισχύοντας μάλιστα πάγιες θέσεις του ΠΙΣ και της ΕΟΟ,
στρατευμένη στην ενωτική προσπάθεια.
Ως προς τη γενικότερη θέση για τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζουμε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ
και της ΕΟΟ και απεργήσαμε μάλιστα τελευταία για αυτές, με καθολική συμμετοχή.
Ας μην πυροβολούν κάποιοι την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, οι αγώνες της είναι γνωστοί, γνήσιοι, αταλάντευτοι και
πρωτοπόροι (οι κακοήθειες τους είναι εμφανείς).
Η θέση μας για Εθνική Συλλογική Σύμβαση και κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, είναι
αμετακίνητη και εκφράστηκε και κατά την προχθεσινή συνάντηση με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο.
Εάν προκριθεί αυτή η πρόταση του Ιατρικού κόσμου, στην οποία επιμένουμε, ζητήσαμε να μην
αποκλειστούν οι γιατροί του ΙΚΑ από την δυνατότητα σύμβασης στο ιατρείο τους κατά πράξη και
περίπτωση βέβαια. Προηγούμενη ανακοίνωσή μας φαίνεται ότι παρανοήθηκε η παρεξηγήθηκε.
Δεν ζητούμε τίποτε διαφορετικό για τους γιατρούς του ΙΚΑ αλλά όπως για τους εργαζόμενους στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατρούς μη αποκλειστικής απασχόλησης, όπως οι στρατιωτικοί, οι γιατροί
άλλων ταμείων ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΝΑΤ, Τραπεζών, Νομικών κλπ έστω και με περιορισμούς (πλαφόν).
Τις συμβάσεις αντιμισθίας τις απορρίπτουμε ασυζητητί, ως απαξιωτικές και εξαθλιωτικές, και ζητούμε
κανείς γιατρός να μην υπογράψει τέτοιες συμβάσεις (σύμφωνα και με την απόφαση της Γ. Συνέλευσης
του ΠΙΣ 20-8-2011) .
Ας σταματήσουν λοιπόν κάποιοι μόνιμοι ή όψιμοι αντιπολιτευόμενοι, τις περισσότερες φορές με
σκοπιμότητα, διακινητές διαιρετικών αντιλήψεων.
Η ενότητα του ιατρικού κόσμου, κατοχυρώνεται με προσπάθεια όλων, εμείς αγωνιζόμαστε για αυτό, το
έχουμε αποδείξει άλλωστε, και πάνω απ’ όλα βάζουμε την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των
γιατρών και της περίθαλψης.
Οι διαβεβαιώσεις για κατανόηση και συνέργειες δεν μας καθησυχάζουν.
Χρειάζεται εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουμε το δικαίωμα αξιοπρεπούς εργασίας και
λειτουργίας. Πάνω απ’ όλα χρειάζεται ο αγώνας όλων μας για να καταπέσουν οι μνημονιακές επιλογές
της υποταγής, της εξαθλίωσης, της απαξίωσης και της περιθωριοποίησης μεγάλων τμημάτων του λαού
μας.
Ενότητα και αγώνας λοιπόν χρειάζεται σήμερα, όσο ποτέ. Και είμαστε ανυποχώρητοι σε αυτήν την
κατεύθυνση . Ας το καταλάβουν καλά όλοι, όσο είναι καιρός ακόμα.
Συμμετέχουμε στις απεργίες που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 5 & 19 Οκτωβρίου.
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