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Aγαπητoi Συνιiδελφoι.

Δυoτυ1cilg αvτi αυτ6qτιq&yεζ μ6ρεg να σαζ στεiλoυμε ευχ6ζ π,ρ&τ,ε1"

να σαζ ενημερd)σoυμε για τα εξηs:
-oπωg ηταν φυσικ6 o EOΠYY δεν θα μπoρoιioε vα λειτoυργηoει

απ6 tl|lΙ2 με την μoρφη πoυ 6χει ηδη ψηφιoτεi. Av' αυτof απ6 ΙlΙl1r2 Θα
ιo1tioει 6να εκτρωματικ6 o16διo Π.Φ.Y. (ΦEK 262116-|2-11) με 1Oευριit
ανd, επioκεΨη και ωg 2Ο0 επιo'κ6ψειζ τoν μηνα. Φυoικd, 6πω9 φαfνεται και
απ6 την αiτηoη πoυ αναρτηθηκε oτo διαδiκτυo η ηλεκτρovικη δηλωση για
τoν EOΠYY απoκλεiει 6ooυ9 61oυν o1θoη εργαoiαg μoνiμoυ η αoρioτoυ
1ρ6voυ με τoυζ εvταoo6μενoυζ στoν EOΠYY αoφαλιoτικofq φoρεig,
δηλαδτi αποκλεiει και τoυq γιατρoδq τoυ [ΚA .

-oooν αφoρd oτo 6γγραφo τoυ ETΑA-TΣAY με τιτ}νo <<ειδoπoiηoη
πληρωμηq ειoφoριirν ελευΘ€ρoυ επαγγελματiα μ€οω διατραπεζικιΙlν
ουοτημιiτωγ>> πoυ παρ6λαβαv πoλλoi oυν&δελφoι, vα μην ασχoληθor5ν
καθ6λoυ δι6τι oι εισφoρ69 μαζ π\ρrbνoνται απ6 τo ΙΚA (η εταιρεiα πoυ
αν6λαβε την διαxεiριoη-εioπραξη των εισφoρcilν δεν ηταν ενημερωμ6νη
για τoυζ γιατρο69 πoυ ανηκoυν στo ΙΚA).

-Στην ιoτooελiδα μαζ ιvlvr.v"se,vpika-thes"gr 61oυv αναρτηθεt π\ν
των ανακoινcboεων τηg oμooπoνδiαg τo ΦEK 262116-12-11 με θ6μα

ρυθμioειg για τov EOΠYY. Eπioηg 61oυν αναρτηθεi τα πpακτικd,
oυζητηoηζ για τoν EOΠYY ΣTHN Επιτpoπf1 Koιν. Yπoθ6oεων
oελiδεg).

H oυρρiκvωoη τoυ ΙKΑ με την (επιχειρoιiμενη δι&λυoη> τoυ
ιστoκυτταρoλoγικοri τηζ N.M.Y. ΙΚA-ETΑM Θεooαλoνiκηg, την
αδυναμiα πoλλcilν μικρoβιoλoγικιbv εργαστηρiων (λ6γω 6λλεψη9 υλικιilν)
να παp6yoυν υπηρεoiεg πoυ παρεi1αν 6ω9 oημερα, την δραματικη μεiωo'η
τoυ αριθμori των γιατρcilν πoυ δεν αντικαΘioτανται 6ταν
oυνταξιoδoτo6νται, εiναι πχi'oν γεγov6 g.

o κλ&δog * τo 61oυμε επαναλ&βει πoλλ69 φoρ6ζ- πρ6πει αυτ69 τιq
διioκoλεg oτιγμ69 να βρioκεται σε απ6λυτη εγρηγoρoη για να
αντιμετωπioει την επερ16μενη λαiλαπα. Tα πp6γματα Θα δυοκoλfψoυν
λiγo fωq 6τoυ να δυoκoλ€ψoυν π6"pα πoλ6!!
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