ENΩΙΙΙON ΠANTOΣ APMoΔΙoY ΔΙKΑΣTHPΙOY KΑΙ APx}ΙΣ

EΞΩΔΙKΙΙ ΔHΛΩΣH- ΠPOΣΚΛΙΙΣH-ΔΙAMAΡTYPΙA

Toυ

Συλλ6γου Eπιoημoνικoti Yγειoνoμικοti Πρooωπικoti Ι.Κ.A. Θεq/νiκηgB.Eλλ&δog, πoυ εδρειiει oτην Θεooαλoνiκη, oδ6q Αγγελdκη 37 και εκπρooωπεiται
v6μιμα απ6 τον Πρ6εδρo αυτoti Παραoκευ6πoυλo Σαββα.

ΠPoΣ
To N.Π.Δ.Δ, με την επωνυμiα (ΙKA), που εδρεriει oτην AΘηνα, oδ69 Aγ.
Kωνoταντiνου αρ.8 και εκπρooωπεiται ν6μιμα απ6 τoν Yπoδιoικητη αυτoti
Πατοoriρη Διoνδoιo, ωg υπεriθυνo του KEΠA.

Kowoπoiηοη
N.Π.Δ.Δ. με την επωνυμiα (E.O.Π.Y.Y.) πoυ εδρεriει oτην Αθηνα , Mαρor5oι, οδ6q
Λεωφ6ρo9 Kηφιoiαg αρ.39 και εκπρoοωπεiται ν6μιμα απ6 τoν Πρ6εδρo αυτoιi
Bουδoriρη Γερdoιμo.

Θεοoαλoνiκη 29-5-2012

,Βπεττα

απ6 τη oriμφωνη γvrbμη ηg πλειoψηφiαq των μελων του Συλλ6γoυ μαg, σαg
ενημερiυνoυμε 6τι θα πρoβoriμε σε επ[o1εoη εργαoiαg aε περiιττωoη πoυ δεv
καταβληθo0ν oτα μ6λη τoυ Συλλ6γoυ μαζ, τα δεδoυλευμ6να οφειλ6μεvα πoo,d πoυ
αφoρoriν ην απαo16ληoη τoυg οτα Κ6ντρα Πιoτoπoiηoηg Aναπηρiαq (KΕΠA) αρxηg
του 6τουq 2011
γενoμ6νη9 απ6 τηg ενdρξεωg λειτoυργiαg αυτων, ητoι το Σεπτ6μβριο
και μ61ρι οημερα.. Σημειωτ6oν 6τι τα μθλη μαg δw θ1ουν λdβει καν6να πoo6 απ6 τα
ανωτ6ρω oφειλ6μενα. To μοναδικ6 πoo6 τo οποio 61ει καταβληθεi θωg και oημερα
εiναι η πρoκαταβoλη των oδοιπορικrilν εξ6δων το oποio δεν επαρκεi oliτε για την
κd,λυψη των εξ6δων μεταφoρ6g και διαμoνηq εκτ6q 6δρα9.

ΓΙΑ ToYΣ ΛoΓoYΣ AYTOYΣ
Mε την επιφfλαξη παντ69 νομiμου δικαιωματ69 μαq

ΔΙAMAPTYPoMΑΣTE

Για την

παρ0νoμη καθυoτ6ρηoη των δεδουλευμwων πooων απ6 τo

Σεπτθμβριo τoυ 2Ο1 1και μ61ρι oημερα

ΣAΣ KΑΛOYME
Σε διdoτημα δ6κα ημερrbν d,μα τη ληψη τηg παρofoαg να πρoβεiτε oε εξ6φληση τoυ
oυν6λου των δεδoυλευμ6νων oφειλ6μwων πoocbν πoυ αφoρoriν τουg ιατρoιig-μ6λη
τoυ Συλλ6γoυ μαg.

AΛΛΩΣ
Θα πρo1ωρηooυμε oε επio1εoη εργαοiαg σε ημερoμηνiα πoυ θα οαg ανακoινωΘεi

δια τoυ Ttiπoυ.

ΓΙA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYTOYΣ
Aρμ6διoq δικαoτικ69 επιμεληηq παpαyy6}"}νεται να επιδωoει νομiμωq ην παρo6oα
πρoζ τo N.Π.Δ.Δ. με ην επωνυμiα ( ΙKΑ), που εδρεriει στην AΘηνα, επi τηg οδοδ
Aγ, Kωνoταντiνoυ αρ.8 και εκπρoσωπεiται v6μιμα, αντιγρdφoνταζ αυτηv καθ,
oλoκληρiαν oην 6κθεoη επiδooηg αυτori. Τ6λo9 να κοινoποηoει αντiγραφο τηg
παρo6oα9 πρog το N.Π.Δ.Δ. με την επωνυμiα (E.O.Π.Y.Y.) που εδρειiει στην
Αθηνα, Mαρο6oι, oδ69 Λεωφ6ρo9 Κηφιoiαq αρ.39 και εκπρoσωπετται ν6μιμα απ6
τoν Πρ6εδρo αυτοti Boυδoriρη Γερdoιμo.

H πληρεξoδoια Δικηγ6ρo9

