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Αθήνα,13-9-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε την 10η /9/2010 η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Γραμματεία, για την
πορεία των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο μας και την περίθαλψη του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, μετά και τις συναντήσεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη και τον Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ.
Ρ. Σπυρόπουλο.
1. Οι συμβάσεις των 1.500 γιατρών-οδοντιάτρων, με μίσθωση έργου,
έχουν υπογραφεί από την αρμόδια τριμελή Υπουργική Επιτροπή και
αναμένεται η υπογραφή από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ώστε με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αρχίσει η
διαδικασία πρόσληψής τους.
2. Σχετικά με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων γιατρών-οδοντιάτρων
αορίστου χρόνου (1.860) η λειτουργία των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ προχωρά
κανονικά και οι εισηγητές των περισσοτέρων έχουν προχωρήσει στη
μοριοδότηση μεγάλου μέρους των αιτήσεων.
3. Σχετικά με τις υπερωρίες μονίμων και συμβασιούχων γιατρών υπήρξε
διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόθεση για επιπλέον περικοπή τους.
4. Διαμαρτυρηθήκαμε στους αρμοδίους για τη μή λειτουργία του Β΄
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των γιατρών, ώστε να προχωρήσει και το
Επιστημονικό Βαθμολόγιο των γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Εδήλωσαν
άγνοια του θέματος και διαβεβαίωσαν για ενέργειες στην κατεύθυνση
λειτουργίας του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου των γιατρών.
5. Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ υπήρξε
διαβεβαίωση της μη ένταξης των Μονάδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ
αλλά της, μέσα από διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, κοινοπρακτικής
λειτουργίας των κλάδων υγείας των τεσσάρων μεγαλύτερων
ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ με κύριο κορμό το ΙΚΑ
ΕΤΑΜ.

Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία ενημέρωσαν τα μέλη της
Ολομέλειας της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ για τα μισθολογικά, εργασιακά και
συνταξιοδοτικά ζητήματα των γιατρών και τις επιπτώσεις των μέτρων του
μνημονίου στο εισόδημα, τη λειτουργία μας και τη σύνταξή μας.
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ αποφάσισε μετά την εισήγηση
του Προέδρου και της Εκτελεστικής Γραμματείας:
1. Ομόφωνα: α) να ζητηθεί, για μια ακόμη φορά, από τη Διοίκηση του
ΙΚΑ ΕΤΑΜ η άμεση ανανέωση όλων των συμβάσεων έργου που έχουν
λήξει ή λήγουν το επόμενο διάστημα (1.000 περίπου).
β) πρόσληψη των υπολοίπων (500 περίπου) με κριτήρια πρόσληψης,
όπως αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 197/2008 για τους
μονίμους γιατρούς.
γ) να προχωρήσει η σύσταση των 1.600 θέσεων αορίστου χρόνου,
ώστε να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς των συμβάσεων έργου
όπως έχει αποφασισθεί εδώ και 1,5 χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
2. Τα υπόλοιπα θέματα να προχωρήσουν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
της διεκδίκησής μας.
3. Την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων κάθε
μορφής και διάρκειας στην περίπτωση κατά την οποία δεν
ανανεωθούν οι συμβάσεις των με σύμβαση έργου υπηρετούντων
συναδέλφων μας.
4. Διατρανώθηκε η ομοθυμία της Ολομέλειας της Διοίκησης της
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ για αγώνα, μέσα και από την συμμετοχή μας στο Γενικό
Συμβούλιο
της
ΑΔΕΔΥ,
για
προστασία
των
εργασιακών,
συνταξιοδοτικών ζητημάτων μας, του εισοδήματός μας και της
λειτουργίας μας μέσα από καθεστώς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που θα
αναβαθμίζει και δεν θα υποβαθμίζει τον ρόλο μας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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