ENΩΠΙON ΠANTOΣ AΡMoΔΙoY ΔΙKAΣTHΡΙOY KAΙ APXHΣ
EΞΩΔΙKtΙ ΔHΛΩΣH- ΠPOΣKΛHΣΙΙ-ΔΙAMAPTYPΙA

Toυ

Συλλ6γoυ Eπιoτημονικo6 Yγειoνoμικo6 Πρooωπικo6 E.O.Π.Y.Y. Θεg/νiκηgB.Eλλιiδog, πoυ εδρειiει oτην Θεooαλoνiκη, οδ69 Aγγελdκη 37 κα.ι' εκπρooωπεiται
ν6μιμα απ6 τoν Πρ6εδρo αυτoti Παραoκευ6πoυλo Σιiββα.

ΠΡoΣ
Τo N.Π.Δ.Δ, με ην επωνυμiα <ΙKΑυ, πoυ εδρεδει oτην Αθηνα, oδ6q Αγ.
Kωνoταντiνoυ αρ.8 και εκπρooωπεiται ν6μιμα απ6 τον Yπoδιoικηη αυτοli
Πατoo6ρη Διoνfoιο, ωq υπεriθυνo τoυ KΕΠΑ.
Κoινoπoiηoη
N.Π.Δ.Δ. με την επωvυμiα (E.O.Π.Y.Y.)) πoυ εδρειiει oτην Αθηνα , Mαρotiοι, oδ69
Λεωφ6ρo9 Κηφιoiαg αρ.39 και εκπρoσωπεiται ν6μιμα απ6 τoν Πρ6εδρo αυτoti
Παπαγεω ργ6πoυλo EλευΘ6ριo.

Θεooαλoνiκη 24-5-2013

,Επειτα

απ6 τη oδμφωνη γvrbμη τηg πλειoψηφiαζ των μελiυν τoυ Συλλ6γoυ
μαg, και
την απ6φαoη τoυ Διοικηπκoδ Συμβουλioυ τoυ Σ.E.Y.Π. E.O.Π.Y.Y. Θεo/viκηg
Boρεioυ Eλλιiδog σαζ εVημερrilνoυμε 6π Θα πρoβoriμε oε επio1εoη εργαoiαg oε
πεpνττωoη πoυ δεv καταβληθofν oτα μ6λη τoυ Συλλ6γου μαζ, τα δεδoυλευμwα
oφειλ6μενα πoο6 πoυ αφoρo6ν την απαoγ6ληoη τoυg oτιg Eπιτροπ€g Αναπηρiαg πρo
KEΠA για τo 1coνικ6 διdoημα απ6 |-4-2011 6ω9 και 31-8-2Ο11. Eπιπλ6oν
αποδ6Θηκαν πood για τo 1ρoνικ6 διd,oτημα υlt6 |-5-20Ι2 6,ωc, και oημερα oε
γιατρoιig πoυ μετ61oυν στα ΚEΠA, τα oπoiα oε καμ[α περiπτωoη δεν αντιoτoι1οfν
στιζ πραγματικ69 oφειλ69 τoυ εν λ6γω poνικοri διαοτηματog και για τα oπoiα
επioηg αιτotiμαoτε την πληρη απoπληρωμη τoυq.

ΓΙA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYTOYΣ
Mε την επιφr5λαξη παντ6gνoμiμoυ δικαιrbματ6g μαg

ΔΙAMAPTYPoMAΣTE
Για
Φμερα

ην

παρ6νoμη καθυoτ6ρηση τωv δεδoυλευμθvων ποoiυν ψΕχρι και

ΣAΣ KAΛOYME
Σε διd,oτημα διξκα ημερioν ιiμα η ληψη ηq παρoδoαg να πρoβεiτε oε εξ6φληση τoυ
oυν6λου των δεδoυλευμ"*vων oφειλ6μwων πooioν πoυ αφoροr5ν τoυg ιατρorig-μ6λη
τoυ Συλλ6γoυ μαζ.

AΛΛΩΣ
Θα πρo1ωρηooυμε oε επ[o1εoη εργαoiαg σε ημερoμηνiα πoυ θα οαq ανακoινωθεi
δια του T6που.

ΓΙA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYTOYΣ
Aρμ6διo9 δικαoτικ69 επιμεληηg παρηγ6L}'εται να επιδιboει νoμiμωg ην παρotiοα
πρog τo N.Π.Δ.Δ. με ην επωwμiα ( ΙΚΑ), πoυ εδρεfει σην AΘηνα, επi ηg oδo6
Aγ. Kωνoταντiνoυ αρ.8 και εlσ[ρoσωπεiται ν6μιμα, αντιγρdφoνταg αυτην καθ,
oλοκληρiαν <iην ι6κθεoη επiδooηg αυτo6. T6λo9 να κoινoποηoει αντiγραφo ηg
παρo6oα9 πρoζ τo N.Π.Δ.Δ. με ην επωvυμiα κE.O.Π.Y.Y.> πoυ εδρεδει σην
Aθηνα, Mαρo6oι, oδ69 Λεωφ6ρo9 Κηφιoiαg αρ.39 και εκπρoσωπεiται ν6μιμα απ6
τov Πρ6εδρo αυτo6 Παπαγεωργ6πoυλo Eλευθ6ριo,

FΙ

πληρεξo6oια Δικηγ6ρo9

