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ΑNΑΚoΙNρΣH
Συvι1δελφοl,

Συμμtετε1αιtμε εvερy& στηv αηt&viιfr' ηE AΔEΔY-ΓΣEE ην TETΑPTH
23 Φεβραιlαρiσυ 2011 }Ι.ε παvl,γεlοvσμιη απερ1.iα και ιΙ"ε αΦμα υ,ψιfiq η,εiα
για 6λαι19, αvθρdrπιvι1 και ξrατρε,εη ερyααiα,ταιl ματραιi. καλοομ.δmq τσυ6
αυναδdλ,ιροl}g ην ηtt,6ρα ηg απερyiη oτη 10.30 τo πρω{ oτο *γαλμ" .σ.,
Bει,ζ6λCrι, στtlν Aριlrτoτ6λαυ€ γtΙΙ vα oιlμμιετtrq(σι)ιΙε Ι(αι σTΙlv πoρεtα παιr θα
ακoλrrιlθ{οει
Πρ€zτει επιτ6λ,αιlE vα αιrvειξτozτοι{oαιlμ 6λοι Φτι o κλ.6δο9 μη δεv βρioκεταιπffον υπ6 διιογβ 6eκο6 }'sγαιr* μξρι τdlρα α}Jι.& oτο 2gεiλοξ ηi καταοτρoφr|E.
Tο Nομοηcθδrο πo1, \ιηφiοτr1κε 0α ιqβει απ6 τογ ΙΦvιo 

.'ο., 
zοt 1 και Θα

ηβvει το τ€λο6 ηξ }Ιεσαfαζ τιftξηq των γιατβv 6παlE εμεξ οτo ΙΙζΑ.
}Ι ΠοΣE)ΓΠ-ηζΑ απαιrτr1αε σηγ πρo<r;r1ματικ{ πβαcληαr.1 μrι δι&λαyο

ταυ YπαιrρyΦ Υγεiη tΙε ε,rκ,τολli 16 οημε"iων παιl αltοτελεi τo περiγpαμ1lα
των θ6οεωγ μα6 (oη ηε1{fu απoοτα}εi οτα Ιατρεiα και σ"ξ Movιftδε5 ** η,.
αιlαρηOεi σGην ιοτoοελiδα ιΙαg).
Kαταγyιiλ"λουμ τσι)g <ουναδ6}κρσι)φ που εκμετα}*ειl6μεvoι ηv
απερyoοlταoτικft κhηοτl ηg Διο{κησΙl€ τσυ ΙΚΑ και ταιl Yπαιlφεiαιl Υγεiαq
6οτηοαν <πΦρω 20ευραlυ νoμζolrcη Φrι θα uτλr1pωΘαιtv και &π 

"*ο 
θα ιo2βεi

για zεfιπα. Ο ιyπευw6s Υγεiαg πιiιlτω6 σTηv ιοτoοελtδα του Yπ.YγΞiαg
oμολσrεi στηγ παρ&γραφo ββ. 6τι <+μα τo ν€ο ιατρικ6 πpοσΦπιr6, τo οπoiο
θα aιlμβ\θεd με τoν EoΙfYY, τo καθεoτξ θα καΘoριοτεi με Yποιlργικ{
απ&φαan1, μετd απ6 την acπ6vηοι1 qχετιΙt|ig oικοvομ{,τs1a,ικιiq ιιεl*rηδiu

Σαg ειημρc1rvαυιrε Φπ ηv Δanτ6ρα 21l2lL1 θα κατατεθεi απ6 η,ΠoΣEΥΠ-ΙΚΑ αvαφoρd. προ9 τσv Πβεδρo τoυ Eλ"εylcτικου Συνεδρiαιl
καταγy6λ}'οιrεη 6λεg τη διαπρα1θεioεq παρανoμξ ηg Διοiκr1σηt τσι} ΙΚA και
ταιl Yπαυφεiοtl ΨεiαE o2gετικ* με τσγ απεψοοerαοπκ6 μηχαvισμ6 ζητΦrπη
τα) γα ειlεffiοει υπ6ρ ηE νoμιβηταg.
ΣυY&δε},οοι

Σ}rMΙι/φ lT,xoJrλ/Ιη oΔρΙ .EEEΙPΓ4.F. TtN lAΙt{Y]3ΙοNρlιdΠμΑβPΓΙΛ τπγ TΨT4PTF 23. 9E.ΞBβYΑP" JoΥ ?Q11 και 6λρι uαζi aτιc
10.30 F.ιη. τηc βψq πμ€ραc aτπγ aurκfΨρωgt..διαφαρτιtρhκ uποοοτd οτο
fγαλιιq, τηl BΨιξf}ρυ. οπrγ Ao}οτot6}ου$,
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