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ενημέρωση
μελών
Σωτήριο έτος 2009 - όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας (;)
* 2.000 Ιατροί / Οδοντίατροι αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που έγιναν
1860 περιμένουν την ολοκλήρωση της προκήρυξης για τις μονιμοποιήσεις.
Από τις 20/07/07 μας ανέφεραν ότι, θα γίνουν μόνιμοι όλοι εκείνοι που είχαν
προσληφθεί μέχρι τέλος του 1994. Το καλοκαίρι παραλίγο να γυρίσουν οι
συνάδελφοι από τις παραλίες με τα μαγιώ και τα αντιηλιακά για να κάνουν
αιτήσεις. Μέσα σε όλα αυτά παρέβλεψαν όλοι το αυτονόητο, ότι σαν
ευνομούμενη κοινωνία και μέλος της Ε.Ε έπρεπε να συμπεριλάβουν και
ποσόστωση για Α.Μ.Ε.Α.
* 3.500 Ιατροί/Οδοντίατροι αορίστου χρόνου μάλλον δεν περιμένουν τίποτα(;)
* Εκατοντάδες συνάδελφοι 12 μηνης σύμβασης δεν ξέρουν ποιό θα είναι το
μέλλον τους. Είναι πράγματι τραγική η κατάσταση μετά από 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια Γυμνάσιο, 6 χρόνια Πανεπιστήμιο και 6 ειδικότητα ,να επιζητούν
μια θέση των 800 ευρώ μηνιαίως χωρίς άδεια / επιδόματα. Ποιοι έδωσαν δικαίωμα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να προχωρήσει σε τέτοιου είδους συμβάσεις (;)
* Η περίφημη κάρτα Α.Μ.Κ.Α , μήπως σε λίγο καιρό δώσει το δικαίωμα σε
οποιονδήποτε ασφαλισμένο πολίτη να περνά το κατώφλι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (;)
* Η καταστρατήγηση του θεσμού των ραντεβού (πλέον των 15-25) δεδομένη.
* Η έλλειψη Ιατρών / Οδοντιάτρων δεδομένη.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Κοντεύουν 20 χρόνια εμπαιγμού ανεξάρτητα από το ποιά παράταξη κυβερνά την πατρίδα μας. Καμμία κυβέρνηση δεν στάθηκε στο πλευρό των Ιατρών /
Οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ έχει καθήκον να
υπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του ,την αξιοπρέπεια και σοβαρότητα του
συλλόγου και όχι την εκάστοτε πολιτική εξουσία.
Οι αρμόδιοι οφείλουν να επιδείξουν τη θέληση να προχωρήσει (α) η
ολοκλήρωση της προκήρυξης των 1860 θέσεων μονίμων Ιατρών / Οδοντιάτρων
και των 3.500 στην συνέχεια με σαφές χρονοδιάγραμμα (β) η παραμονή των
συναδέλφων 12 μηνης σύμβασης με αξιοπρεπείς συμβάσεις αορίστου χρόνου
(γ) η πρόσληψη και άλλων Ιατρών / Oδοντιάτρων καθώς ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασφαλισμένων,οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση του έργου
των Ιατρών/Οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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