
ΣYΛΛoΓoΣ ΓΙATPΩN Ι.Κ.A.
ΣYΛΛoΓoΣ EΙΙΙΣTΙΙMoNΙKοY
YΓEΙoNoMΙKoY tΙPoΣΩΠΙΚoY
Ι.ΚΑ ΘEΣWΙKΙΣ. B. EΛΛΑΔoΣ
TΙΙΛ.2310i228.406 ΦAΞ.2310228970
Website: www.seγpika-thes.gΙ
E-mail: info@seyPika-thes.gr
ΑΓΓEΔAΚtΙ 37'5o9 ορ.
5462t ΘEΣΣAΛOΝΙKΙΙ

Θεooαλοviκl.1 ||l9l09

Aρ. Πρωτ.:

Aγαπι1τoi αυν&δελφοι,

,oπωg 
γνωρiζετε η πρoΚηρυξη των 2.000 θ6oεων μ6νιμων ιατρ6ν

δημοοιειiθηκε oην Eφημερiδα ηζ Kυβερνηοεωg με αρ. Φ.E.Κ.

267lt8l6l09 και περιμεvαμε 6λοι να πρoκι1ρυ26Θεi απ6 τo Ι.Κ.A.. To τι

πρo6κυψε iοoτε να ιην πραγματοπoηθεi 6ωζ τrbρα η πpoκηρυξη

περιγρ&φεται σην ε\ημερωτικξ αναφoρi ηt ΠOΣEYTΙΙKΑ πoυ οαq

παραθ6τoυμ:

,.o Πρ6εδρoζ τoU AΣEΠ με τo Uπ.αρlΘμ.28762Ι27.7.2oa9 6γγραφo τou

ζητη6ε τηv τpoπoπoiηoη τηζ Uπ.αρ|θμ. 1/2009 πρoκηρυξηg πληριυoηg

ioob eεoεωv μoviμoυ iατplκoιi καl oδovτlατρlκoιi πρoσωπ|κοιj τoυ

l'K.A..TAM και iηv brdθεoη πoooατo0 7o/o ΕΚ τoυ oυv6λou τωv θ6oεωv

πoU πρoκηρ01Θηκαν oε πρ6oωπα πoυ πρooτατε0oνταl απ6 πζ
διατιiξεlg τδυ π.. 264311998 (AMEA, πoλgτεκvoυg, αγωvtoτ6g τηζ

Eθvrκηg Avτioταoηg κλπ ).

|.| oμoαrrovδiα f1ovταg επrφυλdξειg γlα τηv αvωτ6ρω επιβολη απ6 το
AΣEΠ τωv πρoαvαφερoμivωv διατdξεωv μovoμεpΦg oτoυg γιατpoοE
τoυ l.K.A' Kαι εv αντtθ6oει με τα |σΧ$ovTα π.x. oτrg αvdλoγεg κρ[oεtg τωv

γiατρΦv τoυ ΕΣY, οε βαΘμ6 τ6τolο πoυ vα περroρiζovται βαolκ6E
i,,ioγμo'lκιi g Aρx6t 6πωζ εiv'αι η αξιoκρατ[α πoυ εΙvαl απ6λuτη

πρoυτiδeεoη γiα τi1v iαταlιηψη τ6τolωv Θ6oεωv με ψΦμovα πdvτα-τo

ouμφ6ρov ,,ig .o'ρκη6 επloiξμηζ κα| τηζ ηo1γωvigs, απ6oτεlλε τa 29-

oz-zbιig 6γγiδφo πρdξ τηv Yπoυργ6 κα Φ. ΠdMη Πετραλld.

Kατ6πlv τωv αvωτ6ρω κα| με δεδoμ6vη τηv επιμovη τηg Yπoυργoγ.vα

μηv λdβει υπ6ψh τηg τ|ζ παρατηρηoε|ζ ' Tηζ oμoαrrovδiαg,

bημoo,ε.ieη^' η υπ.αρrΘμ. 26077ι855125.8.2ο09 (Φ.E.K. αρ.

ιiaι2a.a'zoοg) απ6φαoη Tηζ Yφυπoυργo0 Aπαo16λησηζ - Kgl

Kolvωvικηg Πρooταoiαζ, με τηv oπo[α καΘoρioΘηKε σε 140, o αριθμ69

τωv θfoεωv πoυ υπdγoνταl oπg δlατdξεlg τoυ Ν. 2M3l1998 καt

πραγματoπolηθηκε η καταvoμη αυτιi.lv κα| εv oυvε1εΙα ' uπεγρdφη καt

α''.αiαlιη ατo εbuκο ΤυπoγραφεΙo απ6 τη Διoiκηoη ToU l.K.A. η απ6



28.8.2oo9 Tpoπoπoiηση τηζ 1ι2oo9 πρoκηρUξηζ 1860, πλtov Θ6αεωv

μoviμoυ πρooωπlκo0,,

Σε επ6μaη aημ6ρωoη θα oαg επιαυνd,ψoυμε 6}η ην
αλ}η}'αi,ραφiα πoυ ανταλλ&1Θηκε μεταξδ των φoριθων κα1 ηg
ποjgyrπKA για να βγ&λετε τα δικ& σαζ συμπερ&oματα.

Tι oημαiνoυν τrbρα αυτdι. FΙ πρoκξρυξη μειiοθηκε κατdι

140 Θ6οει6 ( 17 μεioν για ην ΘεooαλονiκΦ. oι εκλογ69 o, αυτη

η φ&ση o,6*oψo, ην δημoσiευση ηt τρoπoποηαηq αλλΦ δεv

ην αlαlρωσαν καΘrb6 οι διαδικαοiεq ειγαν f1δη oλοκλτ1ρωΘεi.

Eπoμεvωq μετ& τιg εκλαγ69, 6πoια κυβ6ρηαη πρolαlψει, εvτ6q

ηνδg 't,* 
υπo1ρiωβη να πρoχωρηοει σην πρoκηρυξη των

1,860 Θ6oεων 6πωq oρiζfl ο ν6μoq.

Για τoυ6 αυναδ6kpου6 διετoιig αυμβααηζ πoυ 626ει ληξει η θητεiα

τoυg t }ηγε' το επ6μεvo δι&οημα δυoτυ1iοE πρo των εκλογιbν

δεν μπορεi να υπ&ρξει αναν6ωοη.

ΑΛΛEΣ AΝAΚOΙNΩΣEΙΣ

o 
^τc6 

gl9l09 τ6θηκε oε λειτουργiα η ιοτoοελiδα τoυ αυλλ6γoυ

μαζ η διεriθυνoη ηq οπotαq εiναι η εξηg: wrvw.seγpika-

tι,...g.. Σαg παρακαλo6μ εαιl {"γετε κd,ποια πρ6ταoη γ1α την

β'λ,t."η ηζ ιστoσελiδαg μαg να επικoινωvηoετε μαζi μαq

μo, .o, ηλuoρονικοδ τα26υδρoψioυ του ΣυλΜγου τo oποio

,ωo, infο@,seypika-thes.gr η με ην γραμματεiα τoυ

Συλλ,6γoυ oτo fax 2310228970.

Eiναιγvωoτ66τιπαγιoαiηματωνιατρικcbναυλλ6γων
ητανναεvτα1θo6νκαιoιγlατρCIioτι6κοινoτικ6qεπιδodoειg.
Eπιτ6λoυ s *,i ην φετιvη 1ρoνιdι και μετ& ατt6 τcp6ταση τCIυ

<<δικοιi>> μαg Niτoα Νικ6λαου oφθαλμiατρoυ (μ6}.οg τoυ Δ.Σ. ηg
ΠOΣEΥTΙΙΚA και β, αντιπρ6εδρου ηq διοικo6σαζ επιτρoΦg

τoυ ΠΙΣ) κα1 με *6ργu*g ηq Δ.E. τoυ ΠΙΣ πραγματοπoηΘηκε

αυη η εvταξη. Aφoρ& σην αγoρ6 εξοπλιoμoιi (ηλεκτρoνικ6q

εξoπιιομο g, il*}"o, ιατρικd, μη1ανηματα, ανακαιvioεη ιατρεiων)

*o' επιboiεt 6ωg 50% για γιατρo69 &νω των 5 ετdον στo

επ&γγελμα κα1 ε.q 80% μα τουq νε6τερoυ9 και €ωζ εv6g

oριoμενoυ ποοo6. Συνιoτοιiμε στουq αυναδ6λφoυq να



συνεργαστoliν κατευθεiαν με ην τp6πεζα τoυζ και 61ι με τρiτoυg

δι6τιη διαδικαoiα εiναι απλοιioταη. Περιoo6τερεq π\ρoφoρiεg

μπορεiτε να βρεiτε στo espa.gr. Eπio.ηt σαζ επιαυνd,πτoυμε 6να

διo6λιδo ειημερωτικ6 o1ετικ& με ην εmδ6ηoη.

. Eπiοηq aημερdlνoυμε τoυ αυναδ6λrρoυ9 πoυ 61ουν

αδμβαοη με τo TAiηY 6τι η συνεργασiα τουg με τo ταμεio

παρατ&θηκε ω6 αξ 3| l l2l09.

. Στα πλαiσια του κoινωνικoιi 6ηoυ τoυ Συλλ6γoυ ιδρ6oυμ
oiομα εθελοντrilν γιατρrbν Ι.K.A. που Θα προoφ6ρει τιg

υlηρεoiεg τoυ σε ευαioθητε6 κoινωvικ66_- ομd,δεg και

onoμo*ρuoμεvεg περιo16q ηg Eλλαδoq. .ιιδη η πριilτη

*,oo,oiη oργαvdlνεται γ1α τo τ6λo9 oκτωβρtoυ oτα rηοι&

Π&τμoq. Λειψoi * Aoτυπ&λαια σε αυνεργαοiα μs τoυξ

,o,,,"oδ6 παρ&γoντεg. 
,oοoι o,υν&δελφoι ετπθυμoriν να

εvτα26θoriν στoυξ εθελοντ69 μαξ να επικoινωvησσυν με τoν

Σιiλλoγο.

Για τo Διoικητικ6 Συμβoriλιο

o Γ. Γραμματ6α9

{ι1-/f

Σ6ββαq Παραoκευ6πoυλoq Mι1αηλ Nαotiμ
Xειρoυργ6qΧειρoυργ69 oυρoλ6γoq






