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EΠE!ΓoYΣA ENF|MEPΩΣH

Φiλεg καl ΦiλoI Συvιiδελφol,

H επlκotvωvΙα μαE αυτη, μετd πE καλoκαlρlvfE δlακoπ6E, γivεταl oε επo;1η πoυ
€xoυv ηδη πρoκηρυ1Θεi EΘvlκ€g εκλoγ69.
To πρΦτo κα! κuρfαρ1o Θ€μα TToυ αφoρd τov κλιiδo μαs εivαl η
πρoκηρυξη τιοv 2.000 Θ6oειυv μoviμι,rv γlατρΦv καl oδovτlιiτραlv τoυ
IKA ETAM.
Γvωρiζετε 6τl, oτo τ6λoE loυvΙoυ, εixε δημoolευΘεi η πρoκηρυξη (ΦEK 267l18-
6-2009), εi1ε αvαρτηΘεi καl στηv |σToσελΙδα τoυ tl(A EΤAM καI εi1ε oρloΘεi καl
υπειjΘυvoE, απ6 τη Δloiκηoη τoU lKA ETAM ψα εvημ€ρωση Tωv γlατρΦv, (o κ.
Mπεv6κη6).
OλωE καΘυoτερημ6vα καl αvαlτloλ6γητα, κατd τηv dπoψη μαζ, καl παρα τη

γvωμoδ6τηση τoU Πρoi.αrαμεvoυ τηs NoμlκηE Yπηρεofαs τoU |KA ETAM
(Noμlκoιi Συμβo0λou ToU KρdτoυE) περi μη υπαγωγηE τoυ ll(A ETAM oτlE
δlατdξεlE τoυ N.2643/98 (AMEA, πoλ0τεκvol, τρiτεκvol κλπ), o Πρ6εδρoζ Toυ
AΣEΠ απ€ατεlλε επlαroλη oτιE 27ΠΙ2009 oτηv Yπoυργ6 Aπαo16λησηζ με
κolvoπoiηση στo Δlolκητη τoυ ll(A με τηv oπo[α επεoημαvε τη δlαφωvΙα τoυ
γtα τηv μη εφαρμoγη τoU N.2643/98, στηv πρoκηρυξη, Kαt Tov κivδυvo
ακ0ρωoηE τoυ δlαγωvloμoιi. H επloτoλη αυτη 3 μηvεg μετd τηv 6γκρloη απ6
τo iδlo τo AΣΕΠ τoυ τελlκo0 q1εδioυ πρoκηρυξηg απoτελεi μελαv6 oημdδl
λεlτoυργΙαζ Tηζ αvεξdρτητηζ αρXηs δ16τl τo Πρoεδρlκ6 Δldταγμα oρiζεl 6τl
τυ16v δlαφωviεE τoυ AΣEΠ πρ6πεI vα υπoβληΘoOv εvτ66 20 ημερΦv.
MπρoE oτov κivδυvo ακ0ρωσηζ Tηζ πρoKηρυξηs καt με τηv dρvηoη, τηζ
ΔloΙκηoηE τoυ tKA ETAM, κακΦE κατd τηv ιiπoψη μαt, vα oυvε;1ioεl τη
δlαδlκαofα Tηζ πρoκηρυξηE ωζ εi1ε, καl μπρoE στov κivδυvo τωv
επερx6μεvωv εκλoγΦv, 6γlvε με αγΦvα δρ6μoυ τov A0γoυστo, τρoπoπoiηoη
τηζ πρoκηρυξηE Φoτε 1860 γIατρoi (πεμλαμβdvovταI 6λol q1εδ6v ol
uπηρετo0vτεg μ6xρl τo 1994) vα επlλεγo0v μ6oω τωv Συμβoυλiωv EπlλoγηE
τoU lKA (ΣKE|on|KA) καt 140, πoU αφoρd ξε1ωρlαr6E Θ6oε19, vα
πρoκηρUxΘo0v μ€oω oAEΔ (AMEA, τρiτεκvol, πoλOτεκvol κλπ).
Kαl ol δυo ττρoκηρ0ξa6 αυτ69 εΙvαl UτToγεγραμμEvεg απ6 τη Δloiκηoη
τoυ |KA EτAM καl αττ6 τη Γραμματεiα τηg Kuβ€ρvησηg, εuρioκovταl σTo
EΘuκ6 Tuτroγραφεio κιil Θα εvεργoτrolηΘoιiv (δloτl εivαl πρoκηρυξη AΣEΠ)
αvεξιiρτητα πoλτlκηE εξ6λ'ξη5 μετιi τtξ εκλoγ6E. MπoρεΙτε vα
εvημερωΘεiτε γlα αυτ69 σTηv lσToσελΙδα τηg oμoαrrovδiαE.



Nα εivαl oΙγoυρol 6λol ol γlατρoΙ γIα Τηv εξελξη αυτηE τηg πρoκηρυξη5 δ16τl

απ6 δω καl π6ρα η Uπηρεσιακη δlαδlκαoiα, Θα γΙvεl με τηv επoπτεiα τηg

AvεξdρτητηE Aρxηs (AΣEΠ).
Oμωt, 6πωE κα| με Tηv επ1σToλη μαg, oτηv YπoUργ6 Aπαo16λησηt, στιζ
29Πt2oo9 (με κolvoπoiηση σTη ΔIoiκηoη τoυ |KA ΕTAM) εκφραoαμε τη

δυoφoρiα γ]α τηv καθυoτερημ6vη 6voταση τoU AΣEn, €τol καl πρos 6λoυE
ToUζ γ|ατρo0E με κατηγoρηματlκ6 τρ6πo Θ6λoυμε vα τovioouμε Tηv fvτovη
δυoφoρiα μαζ ψα τα εμπ6δα σTηv εξ6λξη τηE πρoκξρUξηg.
Στ16 f 8/9/2oo9 Θα oυv6λΘεl η oλoμilεlα τηg Δloiκηoηt τηs ΠOΣEYΠIKA.
Θα oυζητηΘεi, εκτ69 Tωv ιiMιυv, η δlερειivηση καt η ατ16δooη ευΘυvΦv
6πoυ υπdρ1oυv καl με κιiΘε v6μlμo τρ6ττo.
Eivαl απαρdδεκτo τo AΣEΠ, εvΦ μfoα oτη v6μlμη πρoΘεoμiα fδωoε €γκρtoη

γtα τηv πρoκηρυξη Tωv 2.ο00 Θ6oεωv μoviμωv γlατρΦv-oδovτldτρωv, μετd
τρεlg μηvεE, μ6oω επloτoληE τoυ Πρo6δρoυ ToU καl ξl κdπolαE επioημηg
fvoταoηE vα ζητd τρoπoπoΙηση τηs πρoκηρυξηE.
,E1εl ευθOvεs κα| η Δloiκηoη τoU |ι(A ETAM πoυ, εvΦ εixε καvεl απoδεκτη τη

γvωμoδ6τηση τoυ Πρoi.αrαμ€vou τηE ΝoμlκηE Yπηρεoiαs ToU |KA ETAM, περi

μη υπαγωγηE τωv γ|ατρΦv oτlE δlατdξεlE τoυ N.2643/98 ατη oυv611εlα

υπαvα1Φρησε καt εvfδωoε oτlE αlτldoεlζ τoU Πρo6δρoυ τoυ AΣEΠ.
Eυτu1Φ5 τoυλι11loτov, TToυ η τρoτToττolημfvη πρoκηρυξη υπεγρd'φη 2

ημ6ρ19 πρo τ(,v εκλoγΦv καt ευρioκεταl στo EΘvlκ6 Tυτroγραφεio
(Δoκiμlo 148853l31-s-2009) καl αμ€oωg μετd τlE εκλoγ6E Θα πρfπεl vα
εvεργoπolηΘεi.
Xρεdζεταl πρoΘεoμiα 15 ημερΦv κoιvoπoiησηζ στlζ Noμαρxiεg καl 6πεlτα
δημooiευoη γlα υπoβoλη δlκαloλoγητlκΦv μovlμoπoΙησηs.
AE oταματηoεl η oττ6κoυλα κdτrolιυv, μoviμιυ5 δlαμαρτυρ6μεvαrv, αλλd
καt η κα;1υτroψiα η oτεvo;1Φρlα τωv oυvαδ6λφι..rv oυμβαolof1ιυv
γlατριirv γlατi 61ouμε δηλΦoεl oε κdΘε κατειiΘυvoη 6τι ol απoφdoεlE
αυτEg πoυ 6;1oυv ληφΘεi εΙvαl τελεoiδlκεg καl δεv €;1oυv ττloιυγΦρlσμα,
δεv 1ρεIιiζovταl καμlιi v6α Kυβερvητικη Eγκρloη καt δεv μττoρεi vα
αvαoταλεΙ η ττρoκηρυξη.



μovΙμωv γIατρΦv- oδovτldτρωv

Aπαo16ληoηE με κolvoπoiηoη oτo Δlolκητη lKA ETAM πoU ζητd
τρoπoπoiηoη Tηζ πρoκηρυξηg η 6κδooη YπoυργlκηE Aπ6φαoη9
εξαiρεoηE απ6 τov N. 2643198 πρoκεlμ6voυ vα μηv ακυρωΘεi o
Δlαγωvloμ6E.

Yπoυργ6 Aπαox6ληoηE καt τo Δlolκητη τoU |KA EτAM, Tηζ
καΘυoτερημdvηg καl παρd τω v6μω εvEργεlαg τoυ Πρo€δρou τoU

AΣEΠ.

πρoκηρυξηE

8-2oo9), μετd τη δlαβiβαoη απ6 τo EΘvlκ6 Tυπoγραφεio, απ6 τη

Γραμματεiα Tηζ Kυβ€ρvηoηE, δlαβiβαoη κα| πdλl σTo EΘvtκ6
Tυπoγραφεio με εvτoλη γ|α δημooΙευoη στηv Eφημερiδα Tηζ
KυβερvηoεωE.

H εξ€λlξη oταμdτηoε λ6γω πρoεκλoγlκηE περ16δoυ καt πρ€πεl vα
σUvεXlστεi αμ6oωE μετd τlg εκλoγιiE.

Aλλα Θ6ματα:
1. To Eτrloτημovlκ6 Bαθμoλ6γlo

To Πρoεδρlκ6 Δldταγμα εγκεKρlμfvo απ6 τo ΣτE καl Uπoγεγραμμ6vo
απ6 Tηv Yπoυργ6 Aπαo16λησηs ευρΙoκεταl γtα υπoγραφη στov
Πρ6εδρo τηg ΔημoκρατiαE. Πloτε0oυμε 6τl oε ελdxιoτεg ημ€ρεg vα
Uπoγραφεi καl vα αρ1ioεl γρηγoρα η υλoπoiηoη τoυ.

2. To Noμoo16δlo μα τov εκσυγXρovloμ6 Toυ tKA ETAM
περlελdμβαvε:
α. Δlαxωρloμ6 τoυ τoμ€α YγεiαE απ6 τov τoμ€α Aoφdλloηg
β. Σ0oταoη 1600 θ6oεωv αoρioτoυ 1ρ6voυ, (γlα τακτoπoiηoη τωv
oυμβαoloO1ωv εργαζoμ6vωv, πρ6oληψη κα| dλλωv v6ωv γlατρΦv, καl
τα κρlτηρlα γlα πρoκηρυξη, 42o Θ€oεlE ΠAA).
γ.To εlδlκ6 εττiδoμα
παρd τηv υπ6oxεoη απ6 τo YπoυργεΙo Aπαox6ληoη6 γlα κατdΘεoη
oτo Θερlv6 Tμημα Tηs BoυληE δεv κατατ6Θηκε. l-| δlκαloλoγiα γlα
διακoπη Tωv εργασlΦv τηE Boυληg λ6γω εκλoγΦv δεv εΙvαl αρκετη vα
δlκαloλoγησεt Tηv απαρdδεκτη oλγωρiα.

Toυ5 oυvαδilφous με oιiμβαoη 6ργoυ Θiloυμε vα δlαβεβαlΦooυμε 6τl
Θα αγιοvloτo0με με κι1Θε τρ6ττo γlα τηv μετατρoτTη τιυv ouμβdoεΦv τoυg
oε αoρioτoυ;1ρ6voυ.



Eπioηg σα6 εvημερΦvoυμε 6τl ol εκλoγ69 γ!α To B. Yπηρεolακo
Συμβoιiλlo Γ:ατρΦv |KA (ψηφiζoυv μ6vo ol M6vιμol κα! ol ΠAA) Θα

γΙvoυv στt6 14 Noεμβρfoυ 2009 ημερα Σιiββατo (ol τηg ετταρ1iα5
ψηφfζoυv με επlστoλ:κη ψηφo)

Φiλεg καl φiλol Συvιiδελφol

OπωE Θα δlαπloτΦoετε 6λol oαE η oμoαπovδiα πoυ 61εl βdλεl oαv oτ6;1o τα
Θfματα πoU σαζ αvαφ€ραμε (κυρiαρ1α To Θfμα τωv μov|μoπolηoεωv)
κvηΘηκε XωρΙt ημερα καΘuoτ6ρησηζ καt με δoυλεtd, 6πωE μπoρεΙτε vα
δlαπloτΦoετε, 1ωρiE δακoπη καt Tov A0γoυoτo ακ6μη γlα vα πρoφΘdooυμε
τlE εξελiξειg.
Δρoμoλoγημ6vα ηδη Θiματα δεv μπoρoιiv oε κα!μiα περiπτωση vα
oταματηooυv 6τrotα καt vα εfvαl η Kυβ€ρvηoη, 6τrotoζ κα! εdv εivαl
Yτroυργ6g η λolκητηg τoυ lKA ETAM.
Zητo0με εvoτητα καl oμoψυ1[α.
AE oταματηoεl η κα11υπoψiα, η γκρivIα καt η ψωoτη αrr€κoυλα κdπolωv.
Θα δlαψευoΘoιiv γtα μlα ακ6μη φoρd 6ool δlαoττεiρoυv ψευδoλoγiε5 καl
καTασTρoφoλoγiεg.
Θα oταΘo0με 6πω9 πdvτα υπε0Θυvα αMd καl απoφασ|στlκd vα γivoυv
πρdξεlg αφεv6E μεv, αυτd πoU f;troυv απoφαoloΘεi καt αφ, ετ6ρoυ vα
πρo1ωρηoouμε με τη v6α Hγεoiα 6πolα καl vα εΙvαt oτηv πρoΦθηoη τωv
αlτημdτωv γlα τα oυμφ€ρovτα ToU κλdδoυ.

Mε ouvαδελφlκoιig 1αlρετloμoΦg

Γlα τηv Eκτελεoτlκη Γραμματεiα
Tηg ΠαvεΜηvlα5 oμoαπovδiαE Γlατριbv ll(A (ΠOΣEYΠ|KA)

o ΠPoEΔPoΣ

M. BΛAΣTAPAKoΣ

o Γ. ΓPAMAΤEAΣ

X. MΠoΝANoΣ


