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Πρoζ : Διoικητ6ζ και Yπoδιoικητ6g
3ηζ και 4ηζ YΤΙE

Κoιν. Ιατρεiα ΠEΔY 3ηζ και 4ηζ YΠE

Θfματα: 1o o,Nfo 6ντυπo παρoυoiαq πρoσωπικoιi',
2o ooTεχευταiα ενημ€ρωση σχετικιi με τη μιoΘοδοoiα των ΠAA,,

Τ* *v*ττ*γp*φ* €-fττffiii TΤΦU ιtφτ**.ε ΦΤ}ζ μ*1f*sx6 e,{γεf,ffiζ Τηζ
3ηq YΠΕ ττε*,τει:*L,,Fjg *Τf, δε Φα ιirrρετrε VG ffiττ"flι,a*ι:vετml αγο
ΤTp*{ΣLξ3ΤΓgκ* τfuJv }trΤρεffu-}Ψ αλλα σΤΦLjζ uτrε*#ψψ**Jζ Τ{λ,}V

μοvαlωv Τkjv *τγ*Eωγ *[γ*r TΥpΦ#ιλJTTικ* #εμ* Τ* #v
αΤ.rΦr€ΧeΨrαE η *gε τ*τ*lα *vι*πmγpαψα εγγpαψ*-εvτ*&ι*g. Τmι:q
uπεvffiuμflζεl τηv υττει:*ι.:v*τητα ΤΦUζ γlα Τηil Τηpηση η μη τ*π
ωpαpΙ*u. Lζαγr γ* *γrοl* γr* *λ*υζ εμαζ εΙψαg AYΤ*hl"ffih{Τ*
α*τωq ξ *Α,\ωg E{ffiΞ ΤΓρtrl$JfiΤΦxΤΦlε[ταg λαγω Τ*U ff.ιjffiτffiμ*τα6
ΤfuJv ΤηA€φωvε κιi*v pαvτεβοι:.

χε κ*Φε τ.ε"εpiτrτ*ι*οη *μωg, ττfpαv τφι: *τg s*ωp*ι*με *γe εflvαa

τrρ*α,βε\ητlκ* κ*α αrrαξlωvεl Τηv TΤpΦexφ*ρ* τηg π-&*:*ψηφflmq

T{,ξJV γlffiΤρι,-:v, κ*τι τετca* lειy εφmρμ*ζsΤαΙ ΤΤ*v*&λ*laκα eqαa

αfγmυpα lεv *,uμβ*λλ*l #,Τηv *upι*Φμη λεnτοupγiα τωιy μ*v*s**v,
Τ**τ* rlΦτι η Φττοrα καsι,ια'γεpημ*vη αφgξη η πBΦωpη
*π*gιi:ρηαη ε&εγΧfrΤtrl γ*αο απ* ΤΦuζ α*φ*Αemμxw*ι:6, λ*γω
Tζ,ηJV ρ*vτ*β*υ, **,* καε *ττ* ΤΦtJζ υγτεuΦuψΦUζ ${tr}

ττpοια,τ*μfl\d*ξJζ Τl..p*trfujrΓ:κmι,ι Τtξ,}v μ,,φVryδε,ι*v-aαερεiωv *g *ΤTαflmr

ευpεακ*iJr\l*θ *vεργα m.τη Φ*αη TΟtJζ θα μττ*p*ι:α*ψ vω



αξε*λογα*v τ*υ6 λΦγοωq Κffii Ψα ετγgλι:*uv τεp*βΑημ*εr* mγγ*ι,l κι
αv *ι"nτ* πp*κυmT*L,rv,

Xι;vεπιfuq ο ΣlYΠ ΕffiΓ:γγ- [l*&Υ Φε*"lvfκη6-ffi"ffiλλαffi*g
κ*λε[ τα μελη ΤΦt} Vffi mυvεμiαffiιJv Ψα wp**φεiρ*#V Τaζ U?Τηρεαtεg
rΦUζ *"Τ*ξJζ rr*ε\ι:ττα**ι:q κατφiκφυ6 αυτηq Τηζ Xtbpffiζ rtri
lllmfτεpα #Τη\l α*"Xημη Φ$r*Ψ*μaκη αι:γκυμiα TΤΦtJ βlιi:v*υμg, μ*
ζηeφ Κffi| ffiξJΤαπαpvηαη, ryΤα ττ,\εx1*,ε* Υηζ lffiΤpι*tξg δεωvτ*λ*για6
Kα: ΤΦU ι:ττmε\Aηλικφυ κιi*lgκα, Χζλ}p,ζ Ψtr fiΤ,,.ηρεαζmvται απφ
μεtρα εκφ*βeαμ*ι; καl 1{ffiΤαffrΦληq ffiiμαατε e*v**pμ*ε

uTTΦryΤηpεκτ*q *rr*aα*.δξπmwε ττμοcrrεαΦει*g γ,ffi Τa*g*τικη καε

ΤΤΦtrοΤ$Κξ αv*β**μlαη ΤξrJV ξJΤrηpεωlιi*v ΤΤpΦζ ?*tJζ αι:μπ*,,\iτεq

μtrt, rγrαIγΦvΤαζ Ται}Τομp*vα εαcvmμfα θζtrl Effi,ΦTTφλιτεi* Κtri #Τ:"*

τηv πλευρtr Τηζ ηγαα.iαE αγεεvαιyτi μ*ζ *πω6 iζαl tr"fl Φλου6 ΤΩξJζ

λειτ*ι:ργ*υq τη6 υγεΙαq"

Αq α*g*ληs*υμε μg Τtr Τrρtrl$Jατlκα rrρ*β&ημ*τ*, *6 rαψωι:v
τm μ*iτρα εκφmβlαμ*υ κ*a η *rrcxξiωsη Tιι.}Ψ γι*τp*.}v #Τ*ξjζ
*r*i*υ6 εγrfl ,1s 

μηvε6 δεv κατgβ*λA*vταa ω*τ* *: wαμlμεq
*τ:"***1εq.Τ* ιyα lιuλΓζε*6 τ*v κιi-:ιyωττ*, *τffiv rα κτΓplα εr"g.
rrΑημμι,*piζmυv σ,TηV καGα μττ*ρ*, αττ*lεeεqvι,:εl *rι μαλλ*v ιtyεuq
κ*γαyr:εi τηv καμηλο .

o πρ6εδρoq επισκ6φΘηκε τη Δευτ€ρα 1gl|0l15 τoυq
υπευΘδνoυg μιoθoδοoiαq τηq 3ηζ και 4ηζ YΠE απ' 6πoυ
ενημεριilΘηκε 6τι καμiα εντoλη για υπoλογιομ6 6λη9 τηg
πρoυπηρεοiαg δεν 61ει δoΘεi απ6 τo υπoυργεio. Aναμfνoυν την
τρoπολoγiα που υποo1€Θηκε o Yπουργ6q Yγεiαξ στo ν/o τoυ
Noεμβρiου oτην κατειiΘυνση oριστικηq επiλυoηq τoυ θ6ματo9.

ΓΙΑ To ΔΙoΙΚHTΙΚo ΣYMBoYΛΙoo ΠPoEΔPoΣ

Σ6ββα9 Παραoκευ6πoυλoq
Xειρoυργ6g oυρoλ6γoq

Ι{ ΓEN'ΓΡAMMΑTEAΣ

Nικoλ6ττα Mανιdτη
Xειρoυργ6g


