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Aγαπητoi Συνιiδελφoη

Eκ

μ€ρουg τoυ Διοιrιητικο6 Συμβoυλioυ ευχαριστoδμε 6λoυ9
τoυ€ ουναδ€λφoυg πoυ καταν6ησαν τηv κριoιμ6τητα τ(ι)ν oτιγμιirν και
τιμιirνταq τoν εαυτ6 τoυg πιiνιο απ' 6}'α απηργησαν μαζικιi με πoooοτ6
πoυ κιlμιiνΘηκε στηv ΘεοoαλoνΙκη κατιi μ€οo 6po 75oΛ. Η πΙεoη τηg
απεpγιnq 6πιιq αναφ6ρει και τo δελτΙo τδπoυ τηg oμooπovδfαg πoυ
σαξ επισυν6πτoυμε με ημερoμηνiα 17l|2l20l,0 ανιiγκασε την Διoiκηοη

να δηkΙroει 6τι ξεκiνηoαν και Θα oλoκληροrΘoδγ oδντoμα oι
διαδικαoiεg για δρoμoλ6γηοη λ6οεων στα αιτi1ματ6, μαg. Σαg

απoaτεi\αμε επiαη€ στξ 2011212010 τo δελτio τδπoυ τηg Oμooπovδiαg
πoυ διευκρινiζει oαφιΙrg 6τι oι γιατρoΙ δεγ εiναι υπoχρεωμ6νoι να
Σαs
βλ^€πoυν εμβ6λιμα ραντεβoδ πoυ ακυριirΘηκαν λ6γω απεpγiαq.
επιoυνιiπτoυμε ακ6μα τo δελτio τδπoυ τηg oμooπoνδΙαg με
ημερoμηνiα 1611212010 πoυ απαντ0' με ε6οτo1o και ταυτ61ρονα
καυοτικ6 τp6πo στι€ Θ€oεη τηq Διoiκηοηg τoυ ΙKA-ETAM πoυ
εκφριioτηκαν οτo δελτ[o τ6πoυ τηq στξ 1411212010Συνιftδελφoι, με τη ληξη τηq απεwiαg φυoικιi δεν 6ληξαν και oι
διεκδιrα{σεξ μαg. Θα υπιiρξει μiα παδοη κινητoπoηoειrrν κατιi τη
διιiρκεια των εoρτιδν και Θα επαν€λΘoυμε oταΘpζoγταg τι1 πριdιξειg
τηq Διoiκησtlg τoυ ΙKΑ 6aoν αφoριi στην υλoπoiηοη τωγ εκκρεμιΙrν
Θεμιiτοrν μαg.
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AEΛττο τγπσr
l-l Eιcrε}εαrιη- rρομματεjο τηζ Ποrελλrlvrοq oμοcrrrwδiοζ ncπριbv Ιlα (ΠοΣEγΠΙlΦ) οnοιηιbιποξ
ηξ Δ'oιησι1qτου Ιl(A - ETAlνt, θnωq εκφβζοvrοl μθαο οnδ το με L4lL2l2Ο1Ο Δελτiο Τtnou
vο
δηλιi'oε' το κ&rωθl :
$1a
Η AοIηση TΘU Ιl(A - ETΑM θxεr τεροαrlεξ ευΘ{lιεξ γlο Tηv οnοδwiμωαη τοu κλ&δou Yβοg
Ιl{A * EτAM .(οl ηv τολοlnωρlο τωv ooφoλπμtvωη μE ηv μη κδλυψη τωv οvομιilv μdrrο
το μεγθλo κεvδ. mι: ξoυv δη:ιοr]ρηOel τοv τeλΔrτaia 1ρδε, }ft9ξ εnior6 Rqt
οvαv&υαη τωv α.lμβθσaυv τωv 800 μαrρδv τωv οnοiωv οr oυμβθoag fuoυv flδη λt'ιξεl.
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Αnοτρ\εi υnοκρloiο κα| δar πμi ηv λετουργiο τΦU μεγολirrεροu οαpολlαnκοιi
ηq χΦρqa vο δlοβεβοlιilvεt η Δοlηαη τοu It(A "ETAM εδιil κοl μfιιεη τιilρο. θτl θo
οvοvεΙl'σθ πq αιlμβoεξ Tο}v μοτμilv κοι θο κολι}ψa τo κεvδ τηg nφiθολψηq, με τελεuroΙο
δnβεβοiωοη μfuρl τfΛη lvοψβρΙου, κοι αημεμ vο lφ4υρΙ{grοl δπ εivοl σιJvεΠηq απξ δεq:εiοεrζ
οργοvια1.loιi
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Δεt/ οnoτελεΙ δnαυρμθ κοl κστoσUκαpοvηαl πυγ γιαrρδγ δτοη μθoo οnδ το γμφεjο τηq
Δoiκηoηg τoU
ETAΙγI, διo1εrεr}αrτοl κoτοcrr&οag ψorμbv μΕ δl]θπ nορtvομη
συιπη|ογρtrφηοaq Χωρiξ npοηγoιiμaη noμnoμπη σε οpμδδιο δργοvο (πεlΘοpμκθ
δtκοlωυvη);
Δar οπoτελεi καrοαuκαpθγπlσΠl δτοv υnφτοviζοw οl ορμΦlυl φομiq εξouοiοq. δπ
μrιbΘηκε η φοPμοl€ιrπΦ δοnθvη κgτb 25otr' - 3οοA, alι.ir εΙvol γvιrυτδ αrl οιπθ ηΦδδv εivοι το
εnΙπεδo ηζ μεσοcffοθμκ{g μεiωαηq ηζ τ'μηζ τωιl φορμθκωv (κοι ΠοU με noλrπrGg οnοφdαεrq
εi1οv δοθεl υπφβλκΕg ouQiαει{, nφοnοθΦwοq *rα vο υnοvoηαουv δπ η αιjξlοιl τηg
πgΦvομηξ
φορμοl(EUTlκiq δοnθvηζ rlτov οnαr*Λεoμο μαlο τηq υΠερσιJwογογρθφηαηξ
σιJvrαμ)γρθφηοηq τωv nφloοαrεμrv γιοτμbv;
Eσοv οlpορο τg υnδλοlπεq Θfoaq ηξ oχπκθ, με Tηv λετουργlο τοU 184, τηv'λεlτουpγΙο του
Υnηpεαloκoιi αι,ιμβουλΙoυ, τo εnπτημοvικδ βοθμoλδμο κλn ξ1ουμε ιlo οnοντfrο^ουμ δτ :
Οt υnoq(tαεtξ Γtου δεγ οwοnοκρivοvι'οl αε λοτoυργiεq κα nΦξgq αow ωξ αιqοπδ vο κολθψοw
οδuvoμlεg οvεrrlρκaεξ
μη τliρηαη δrοftκοαιbv nοU nφβ}Gπorrτot απθ τιg κεΙμarη διcπδEη
'(οι
κοIτη vομoΘεοΙο.
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Αg φpο'rτi(ΣE' η Δoiκηαr1 τοu ΙlζΛ - ETAM, vo εlεργεi orrri vο υηθφGτοl, vο μηv α.llωφαrrεΙ μο
gnροvlμlο κοl βlλο*ποe fuο κλδδο nου ομlvi[,εrol μo \,ο αrrοnοκριθd απξ oriγτεgτηq nφiΘoλΨηξτΦv
οαφολlεη.rtνΦ)v ToU Il(A - ETAM Eοt γlο vα δαrηρηθsi ο Κοlvωvικδq 1oροκrηpog τoυ Iδρliμαmq.
*q φφιπΙαεl Q Δοiηαη τou Ιl(Α _ EτAM, οwI τηq δφοηq υnoη1εολογlοq vο nροcrrcrτε*σE Tο διruaμlκθ
κοl ηv nεριουοΙo τoυ Ιδρdlμοτοg οnδ τηv πορομbρηα1 χttρIξ δpουξ κοι nφιinοθθoaq αε θvο οββοο
l(αl με nολλA ερξlτημαπκθ βrΦαμo, Κοrvδ τομεlο γγεΙοq.

ΔηλΦvouμε *π Θο ογαrιaαrοθμε γιo nψΙθολψη ιααπμη σToυζ noλiτεξ nου vo οvrοnοκpΙvετοi σπq
nοοοδοκigq τoιJξ x(,)ρiζ oκoπluΦrrπη κοι utκpoiinqλογtg},ιg.Φs. Evqιπq crrη g''/θξοδ€ξ υJIοΦ€σε'+
οκoτavoilq α)ιeδlοoμοitξ κEt προσnθθaη δ:oα,lpμοli κα υnοβθΘμ!σηζ τau κι)paυξ κql ηζ λειτoυpγioq
μοq.
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ΔEΛΤ|ο τYΠoγ
ΘλoκληρΦvοllται με α7ι6λυη επιτυ1[α και αtrεδ6v ,(α,θολικtt ουμμετoχtl, οτιξ
περισσlτερεq Mοv&'δεq Yγεlαqτoυ lΚΑ ΕTAM, oι εtταναλαμβαν6μενε5 48ωρεq πιεργiεq 1314 & 16-17 Δεκεμβρiου 2Ο10.
Η επιτu1[α τωv κιvητοποι{οεωv και αιrτιδρdιtreιbv μαq, αv&γκcσαv τη Διοh<ηαη τoυ
|ΚA ET AM vα δηλΦαει, dτι ξεx[vησα\, και Θα ολoκληρωΘoιiv oιiwoμα οι διαlικαοiεq για
δρομoλ6γηοη λ6οεωv tπα αιπiμrτd, μαg.
Επ(οηg 6ιαβεβα{.ωαε 6π δεv διo1ετειlοιrτqι ατα MME απ6 τη Διο(κηοη του lΚA
ΕTΑM καταψελ[εξ για μd v6μψεξ συ\ΙταγoγpαΦiοειξ - Uπερσυιπαγoγρπ${oειq γιcπριilv
lκA EτΑM καιοΦτε υπ6ρχειπρ6θεoη διαgυρμoil καιουκο$&ι.ησηξτου κλ&fuυ μαq.
o Yπουργ6q Yγεi,αq και Κoιvωvκηq AΜηλεγγιiηa αrιδ τηv ττλευρ& τoυ. υποα1€θηκε
lιΙrΦυrΙυlυl1 γιu υυζli ιl Iυιt υΙεtιidι μc τοuq q1εsιαομοιiq του Yπουργatου Yγciοq Yια, τΘ l(οιν6
Tαμε[ο Yγεi,αq και με β&οη το q;€διο ν6μoυ δεv lιαsαivθrαι α}ιλαγd τωv εργασιακΦν μαξ
α1*οειοv.
H ιοoπθδωοη 6μωq τηζ περιθαλ$ηg και εργαα[αg μαξ. που επ*p1εται με τo gx€διo

νdμου για τοv Eθvικ6 oργαιlιομ6 Παpo1ιilv Yγε[αg,

lεν

αιπιστα,θμiζεται απ6 τιξ

οποιεοδηποτε διευθετr1αειξ α1ετικ& με τo εPlαoιακ6 μαq καθεατιilq.
M€ αiοΘημα εuθιivηq, θvωπι γιατριilv tfftι αοsαλιομθvωψ η Διofuιηorl τηξ
Θμοgfιονδtαq εκμετα}ιλευ6μεvη l(αι τιξ αργhξ τωv εορτΦν που tρ1orlται;-θα xcπαβdλ]Leι
ι}οrατεq προαπιiΘειεξ προκει+r6vου, μ€oα απΦ πρoγραμμαtιαμ€vεξ lξαι μl ουναrπ{οειg με
τη Διοιtηση τ.rυ llα ETAM και τα oυvαρμ6δια Yπουργε[α, vα αναζrμιiοει λιioειq και
6ιευΘετdoειξ τ{ιlι, προβλημιiπΙΙ}ν τοu κλdδoυ καθΦq Eαι τηξ περtθαλι.pη$ ποU θχoυv οχθση
με το παρdv καιτo με}λοv.
Θα επιδιιirξει ουvant6ηοη και κοιvθq mπιδρdαeιζ χαι μE τουξ dλJιoυζ Φoρεiι
YγειοvομικΦv, AοΦαJιιομEvων, Συvrαξιotχιυv ιιlιrι, πpoxειμfvου ζητ{μαrα Πoυ α$οροιiv
6λουq vα αvαδειχθoι}ν με θιrτααη ι(αι να πρoκtι|.ιει η μεγ[οrη δυvατf αvτtδραοη οε
οκoτειvoι}g cηεδιαoμo6 g.
Θα επαν€λθουμ, εΦv 6sv πρoκ0$ouν απoτελEσματα, μεrιi τιg εoρτεξ, μE
κιvητοπoηοειξ rαι αrπιδραoειξ, προκειμθvου vα μην εππρ€ιpoυμε ιooπfδωοη τηξ
εργαοiαq μαξ. τοU κ0ρουq μαζ. τηξ υπ6ληΦriq μαζ, αλ}ι& προ π&ιπων vα μην επιτρθΦουμε
καΘεσιιi'ξ υπoβdθμιoηξ ηq περtΘαλΦη s.
Γραμματε[α
ll(A ETAM (ΓlΦΞεYnικΑ)
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