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AΘηvα 10.6.2O13
ΔEΛΤΙo TYΠOY

To ΔIolκητlκδ ΣυμβoΟλo τoυ ΠαvελληvΙoυ ΙατρIκoJ Συλλoγoυ κατα ΤηV σUVεδρiαoη τηg7ηξ Ιoυvioυ 2O13 απoφαoloε:
*To Σαββοτo 6 Ιoυλioυ 2o73 θο nρ-αYμοΤoΠorηθεi oτηv AΘηvα (oτo =εvoδoxεΙocRoWΝP|AzA, M11αλακono0λoυ so-),.:υvoviηoη-Συoκεψη',δ,. ι,o|KηT|K.ιj Συμβoυλioυτoυ Π.Ι,Σ. με Τoυg Πρo6δρoUζ τωv Ιοτρlκδv:L,ι,ιογω; δiλ; ηg Xδροg (δρα 1O,OOΠ.μ.).
K0ρlo θεμα αυζητηoηξ, θo εΙvοl η αvαμδρφωση Tηζ αΠαρxαlωμθvηg ΙοτρlκηgΝo μo ΘεoΙαg, περi Ποvελληvio υ ioτρlκδ ιi.:lλiογo U -κo| Ιατρ lκδv Συλλδγωv.Θα γΙvεl o1ετlκη.εloηγηoη. απδ τov voμtκδ oυvεργοτη κ.Xορη ΠoλΙτη κοl Θο αυoτοΘεΙεΠΙΤρonη, η oπoΙο με nq τεxvlκdg oυμβoυλdg τoU VoμlκoΟ ol,.jγo.Π, θα Παρoυotαoεl τlgτελrκθg πρoτdoεlζ, σt vθο oυvοVTηση πρoεορωv Kο| σTηV ΓεvIκη Συvdλευαη ToU Π.Ι.Σ,Γlο τηv oπoζημΙωση TωV loτρδv πoυ εξεταζoυv υπoψηφΙo,c;δηγo0g, απoφοoΙατηκε vαζητηθεΙ αno τov Yπoυργδ Avαπτυξηg'&AvτbγωvloτlκδiηΤαq, v;;boμib;- M;;;φ;ριi:v &ΔIκτ0ωv κ. K.Xατζηδοκη, oμεoη o,u,ou'ηoη, 

,nρoκεlμθvoυ 
vα ζητηooUμε ΤηVTρoΠoΠoΙηoη τηg ομolβηg τωv lοτρδ,, 

'η, δnoio otYnηρεoΙεg τoυ YnoυργεioυκαθoρΙζoUV σε 10 ευρδ, σε cIV'σTo'xΙo ι]. 'η, Ξμolβη iλ, o.]μρ.βλημθvωv με ToVEOΠYY tατρδv.
o Nδμoζ 4155 (αρΘρo 52- noραγpoφog,3 oρiζεl : Γlα καΘε ΠρωτoβαΘμlo lοτρlκηεξετοoη υnoψηφioυ oδηγo0, o.εvδ,oφ.ρoμ.δζκαταρολ.λεl αμolβη oτov γlοτρδ πoυδlεvεργεΙτηv εξθτοoη αυτη, ioη με τo πooδ πo j lαxυε, *δei .i,ο, ωg κoτδτοτo oρlooμolβηg τωv oυμβεβλημdvδV με.To ιημooio γ,oφδ,, γδi"iδ-Ιψη o,o rοτρεio,Eivαl αδlovδητo η οπoζημΙωoη τωv ,α.ρδ, πoυ εqε-οζoυv υπoψηφioυg oδηγo0g vαoρiζετol oε τdτolα εniπεδo, Tη σTΙYμη noυ xJ.'oEομoσTε εμΠερlσΤoτωμθvη εξdτooη γrοοαφαλη oδηγηoη.
Θα nρ6πεl τoυλαxloΙov η αμolβη vα καΘoρloτεi δπωg KcIl To Πρoεδρlκd Διαταγμα727/2005 oρΙζεl (20 ευρδ).
Πloτευoυμε oτl o YπoUρYoζ Θο οvπληφΘεi τη oημοoΙα ToU Πρoβληματog οUTo0 noυοvθκυψε κοl θα πα9ε1 τlg αvαλoYεζ σΠoφooεig. 

,,-.

Τo Δtolκητlκo Συμβo0λlo τoυ Παvελληvλ, τoiρ,*o0. Συλλδγoυ Θα εκτlμηoεl το vεΦτεραδεδoμθvo καl Θo οnoφααioεl o1ετlκο, b. o*.δγαoiα μ.''o;ξ;;;,.oι}g oυvεργατεg.Γlα τtg ληξrπρδθεσμεq oφεΛθg, γ[vετol nρoonoθ., on.μnλoκηq απδ τη Yραφε|oκροτικηovτiληψη noρdδρωV Toυ Eλεγκτtκo0 Συvεορioυ, με nαρεμβααεΙζ σε κεvτρlκδ εnΙnεδo.

Eivol oπoρiοg αξο, Πωζ Ko| γloτi η κοΘυoτθρηoη αυτη εξδφληoηζ σToUζ lατρoυg, εvδ
ixoυ1,'εξoφληΘεi oλλoi πoρoxol jγεΙog. -Γ .l-..

H Kυβdρvηση σε καΘε περiπτδαΠ r1o_υ εx.,.'η, τελlκη ευθ0vη, αg αvολoγtoτεΙτo
Yoλγoθα πoυ βlδvoυv πoλλoiouvαδελφoi μoq.To πρoβλημοτο υγεΙαg oε oλο τα επiπεδα, 

'b πρoβλημαΤα τoυ ΤΣAY, oε oυvδυαoμo μετηv απαξΙωαη οnδ τηv ΠoλπεΙο τωv λεrroυργιilv τηg.uγεΙαq, δημ,uρYo0v ακηvtκδτdλμoτog σTηv υγεiα καI nερΙΘαλψη τoυ λαo j.
H Πoλrrlκη Hγεoio nρdπεl Vo εVερYηαεl εnπθλoυg, αvτi vα nρooπαΘεi vo δlκαολoγηαεlτη αταoη Tηζ Kα| vα εξαγγ€λλεl, γι:τi η υγεiα τoυ,ελληvlκoιj lαoυ nερvο μεγαλη κρioη.
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