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Tηv Tεαipτη tt,lil7.oll οι γιατρο[τou lκA, μαζι μξ 6λουη τουξ εργαζoμΞvουq Δημοοtου και
llιωτικο0 τομθα. αUμμετθ(ρU}ν εvεFr* οτηv Ξ4πpη αrιcργi+t που κrlpυξc η Aοcετ l(αι η rΣEε.

Γραμματe[α
τηξ

Tηv [δια ημ{ρα. ημdηα oεβαoμo0 των εργαζομ€vωv για τα δuαιΦμαrα τουq αα$αλιιrrικ&,
μιαθολογικ* και θργασιακd,'επθλεξε η Διοtκηοη του lΚΑ ΕΤAM, πρωτο'Φαu€q πα 1ρovιrd' τηq
Δημ6oιαξ Διo[κηoηq, να δΦοει ειπολr! vα ουγκληθε( tο B' \ttηρεoιακ6 Σuμβοιiλιo 1iπηpεoιακΞΣυμβοιiλιο ΓιατρΦv} για vα προ21α:ρr!oει αθ κρ[οειξ ΔιευΘυvτΦv Movd,δωv γγειαc'

Καταγγ€Μoυμε τιξ πραξικοπηματκθg εv€ργeιεq τηξ Διι:lηηoηξ ?oυ ιl(A ΕτAM, που παρd τη
προειδoπoιrtοeιg μαg lια avαστολ{ τηs προκriρυξηq και vfα πpοκι1ρυξη, προκειμEvο, ,α ιiρουv
μεροξ |(αι οι 5.10θ αυμβαοιοι}1oι Yιcπρo[ α6ριαιου χρ6vou και παρ& τη, αiτηαη'τηξ αγασtoλ{q -ακ$pωαηq τηg δια6ικαοiαξ που ουζητεlται τηv επ6μεvΠ βdρα, Πdμτπη Lz/S!ι}it, πρoχUJρΦ σcηv
απαρ*δεκrη αυτd εvf pγεια ποtJ δεt)ψει αvτιδημoκpατικtd και αυtαρχικt1 vοοτpοπ[α.

|(αταγγ€}ιλοuμε τηv προαπ&θεια τηg εργοδοο[αξ vα κιv/1οει απεPγοσπαG,τικaιiξ μη1tvιομοι)g
με τηv ο0γt<λιοη τoυ B' Υπηρεαιακοθ Συμβουλtου tηv ημdρα τηq Γεvικ{q αλεργlαq AΔξΔY_ ΓΣEε.

ΚαταγγEλλουμε τηv Διοlκηοη του lKA EτAΜ για αιπιδημοκρατικ{ κα,ι κθμμοrrικr! vοοτροπ111
με τo vα μηv αuζητ& και vα μηv λαμβ4νει καθ6λoυ ψπ' dι}ιv τιq θtαειζ iηq oμοσΙιονδtαq(ΠοΣξγΠllθ}.

Η Διοt'l(ηιrη πru Tl(A, παρα6ι,ρμtvη απl βερoληrπικοιiq και κομματικooq Συμβοι}λουq, εvιilc1ει vα αvτψeτωπlσει σοβαρ* προβλι'iματα τblv γιατρΦv, τηg περtθαλΦηs αλ\& rαι γεvικ6τερα τηξλειτουργ[αq του ll(A. αcrχoλεtται με τηv cαπoκαr&(παoηo 
'*, 

κoμμακιxΦv τηq Φiλιυv.

!(αταγγθMouμε την αδιε$ορtα tηξ Διοι'(ησηξ να ,tροιυθι]οει τo Eπιατημουικ6 θαΘμοΜγιοt(αζτιζ μοvιμοπoιι|οειq nαρ* τιg επαvειλημμθvεc uποq1dοειq τηq.

Κατα.γγfλλoυμε το ααλαλοΘμυ τηq πeρ{,Θαλψηq τοU lIα - EτΑlvl που ο$ε{,λeται οrτιq επιλoγcqτηζ Διolκηιrηζ του lκA - ΕTAM και την μη πρdoληΦη τυu απoλuμ€vωv ουμβαοωιixωv dργου
γιαrρΦv.

l(αλοι1με τηv Διοlκηση τoυ lκΑ - EΓAM, cσιω l(αι Tηv ι1cποrτη στιγμη vα ακuρΦοει τηvαιπιlημοκρατικ{ τηg απdΦαοη, για gι}γκλιαη tθυ B'γπηρεσιακoιi ευμβουλωr,_τηv ημ€ρα τηqΓεvικr1ξ απερy(αq AΔEΔY- ΓΣEE.

Χαλο0με AΔΕΔY - ΓΞΕE, lαrpικoθg Συ}v\6yουq, κοιvωvικοιi{ Φορεl,q να καταlγεhουv τ*toεqπραltτικθg και vα επαvαQ€ρoυv τη δημoκρατικ{ λειτoυργΙ.α,

Σι}vroμα θα ουyκληθεt η ολομ€λEια τηξ nοΣEYΠlκA και θα δΦοει τιq απαvr{αEι( τηξ oε αυτtq τηπραrτικcξ και vοοτροπtεξ.
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