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ΘΕΜΑ : στασιμότητα στα θέματα Ιατρών/Οδοντιάτρων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Κύριε Διοικητά ,
Ευρισκόμεθα στα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 και α) οι Τ.Μ.Υ. Πειραιά υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων Ιατρών/Οδοντιάτρων (έγγραφό μας με α.π. 101/07-06-10 ) , β) οι συμβάσεις των μονοετών συναδέλφων των 800 ευρώ μηνιαίως έληξαν και γ) οι 5.500 συμβασιούχοι αορίστου χρόνου περιμένουν
από 20 ετίας την μονιμοποίησή των από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Αναφέρεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προτίθεται να προχωρήσει στην χρονοβόρο προκήρυξη 1.500
θέσεων Ιατρών/Οδοντιάτρων για ένα έτος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει άμεσα να ανανεώσετε την θητεία των 887 συναδέλφων που έληξε και με τυπικές διαδικασίες να πάρετε άλλους 700. Αλλωστε οι
ανωτέρω προορίζονται 1)για να καλύψουν μερικώς τις πάγιες , διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. και 2) να περιορισθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, όπως η ίδια η Διοίκηση παραδέχεται ( έγγραφο με α.π. Γ05/67 της 09-07-10 ). Οι Τ.Μ.Υ. Πειραιά ,σε λίγο θα παρουσιάζουν εικόνα
ερημοποίησης με τους ασφαλισμένους να ψάχνουν τον Ιατρό τους. Η καταπολέμηση της
“συνταγογράφησης/πολυφαρμακίας” και η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος του Ιδρύματος δεν
επιτυγχάνεται με το να μειωθεί ο αριθμός Ιατρών/Οδοντιάτρων ( μείωση μισθολογικού κόστους).
Στο μήνυμά σας της 26/08/10 προς το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταξύ άλλων αναφέρεται
< δεσμεύομαι να συνεργαστώ μαζί σας ….. > . Αναμένουμε για μια συνάντηση όπως είχαμε ζητήσει
(έγγραφό μας με α.π.95/17-02-10)
Σε συνέντευξή σας μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ,σαν Διοικητής του ΙΚΑΕΤΑΜ , είπατε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χάνει 300.000.000 ευρώ μηνιαίως. Δεν ευθύνονται οι Ιατροί
του Ιδρύματος για το έλλειμμα αυτό.
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Συμπερασματικά προτείνουμε να προχωρήσετε σε πρώτη φάση στην άμεση πρόσληψη των
1.500 συναδέλφων διότι 1) οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να αρρωσταίνουν , 2) ο αριθμός των
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αυξάνεται , 3) οι υπερήλικες να ζουν περισσότερο και 4) οι
λιγοστοί

Ιατροί/Οδοντίατροι , μόνιμοι και συμβασιούχοι αορίστου χρόνου των

Τ.Μ.Υ.

Πειραιά εργάζονται στα όρια της αντοχής των.
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