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Οπο-lg γνωρiζετε

ΚE[ΙΑ τoυ ΣEYΓΙ.tΙi{

μετιi απ6 γρuπτ6q μιαζ εvημι;ρ6οει.q ιrλλα και διιr ζdlcηq ατην

Θι;αοιrλιlνilcη αvτιμετωπiζουμι; το πριiβλημα τηq μη κ'αταβo}"η6 των αποζημιιi.loδων τωv

επιτροπιilv ανιrπηρiαq προ τηζ δημιουpγiα.ζ τ0Jν

ΚEΠΑ. Evιi: μετιi απιi τηv

εξιilδικτ1

καταγγελiιr Ι(αι Τηγ επio1εο.η εργαοiιrq που 7Ιραγμιι:,τιlποηοαμε τoV Ιιlυvio του 2012 6γιvε

αποπληριυμη τρκλv μιηvιilv ατιo τΟυζ οκτιb οφειλ6μεvουq,

σηv

αυvθ1εια δεv

τrpατ|λατaποηθηκε d,λ}'η π}ηρωμη τωv ιlφειλομ6vοlν, Στηv απαvτητικη σαζ επιστο}η οτιg

26βl2a13 αvαφ6ρετε

dlτι υπ6"ρ1ει

μiα κιvr1τικ(lπ1τα τηg τιlπικ{q διοικητικτ1c υπηρεo[αζ για

το θfμα αυτ6. ιrλλιi δυοτυxιilq δεv υπd,pxει

0μ.lg11i ιrποτi:iuι;ομtι

και ,ιlπιi,ρ;ει

ι-l

κiνδυνιrg τη;

μη αποξ1μιiιοoηg 1ρ1, pιηι,ιirv αυτιilι,.

Για ηv μετa Ι{EΓΙΑ

επογf1 υπιiρxιlυv αδικαιο}.ιiμ1τεg διαφορθq μεταξl}

εξεταζομεvι,v περ1.στατικdlι,καr ιιπιlζη1ιιιilαι;ιυv πιiυ }ρρηγηθηκαv καt αυτο γivετα"ι απ6 τιlv
,1.αυτ61ροvα

λ{dιο τoυ 20t2'

δεv νπαpγ:ι καμι[α επiοr1trη εvημ6ροlαη τηq υπηρεοiαg οε

μορφη ;-ιηr,ιαioυ εκκαθαριοτικοti το)\, ε?,ιτρι)πιiν, ιilοτε οι γιατροi vα γιιυρi.ζοιlν ιικριβωc τι
επιπ ρ οπtg f y"ουι,

fuΙε βd:ιoη

π

ραγ

ιιατοπoη αει Kαι τι

πp

α^γ

μtιτικa τουq οφε[λε;ται.

τα δljο ιιr,ιllτεριil θi;μιl,τα θγtvε αυγκθι,τραrοη τοrν γιατριilv

Σd,ββατο 61412013 και απΟφαοiοθηκε vα πpΟχωρ{οιrυμε

ε;κ

τΟ1}

ΚEΠΑ

τo

νfιrυ αε εξιilδικη διαμαρτυρiα

για τΟ θ{;μα ιrιlτιi. Το νfιl αιlμβo6λιο πι-lιl Θα πpοκliψε;ι pιετιl τιq αρ7μιρεo[εg του Συλλ6γου
oτιq24l412013 θα. υi*lπι:ιτ1oει τηv απιiφιloτi ιrrlτi1, Ι1}'πi(οιlμε με1ρι τ6τε: vcr 67οllν ε;πι},ωθεi
τα ιlvιi:τi;ριιl θ i;μιr,τιr,

h:yρριατοιiμε
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