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Aγαπητοi oυν6δελφoι,
Στιq l9-20l4l20|3 πραγματoπoηθηκε στην Αθηνα τo τακτικ6 συν6δριo τηζ

oμooπονδiαg. Στην ιστoσελiδα μαg με ημερoμηνiα 191041201,3 61ουμε αναρτησει την
ειoηγηoη τηg Eκτελεoτικηg Γραμματεiαq τηg ΠoΣEYΠΙΚΑ.

Η διευθ6ντρια τηζ νoμιKηζ υπηρεoiαζ τoυ EOΙΤYY κα. Λiγγρη Δ., μαg ενημ6ρωσε
την δει5τερη ημ6ρα τoυ συνεδρioυ για την τρoπoλoγiα o1ετικ6 με την 6νταξη μαζ στo
ενιαio μιoθoλ6γιo καθcilg επioηq και για την γνωμoδ6τηoη πoυ απ6oτειλε στo Yπoυργεiο
Eoωτερικιbν για τιg 1.860 θ6oειq μoνiμων γιατρcbν-oδoντιd,τρων, θ6ματα για τα oπoiα
oαg 61oυμε ηδη ενημεριboει. Για τα θ6ματα των πoινιbν και διrbξεων κατd, γιατρiυν
ενημερcboαμε στo περιθrbριο τoυ o'υνεδρioυ την κα. Δ.Λiγγρη για τιg θ6oειq μαg.

Tην πριbτη ημ6ρα τoυ συνεδρiου πραγματoπoηΘηκε oτρoγγυλη τp&πεζα για 6λα
τα Θ6ματα πoυ αφoρoιiν τoν EoΙΤΓY και εμεig ωg ΣEΥΠΙKΑ Θεo/νiκηg-B.Eλλ&δοg
αναφερθηκαμε oτα προβληματα τoυ KE.Π.A. και αναπτυξαμε τ1ζ πρoτd,o'ειζ μαζ για την
oρθη λειτoυργiα τoυ. Σημειωτ6oν 6τι εiναι υπ6 iδρυoη επιστημoνικη εταιρεiα με τiτλo
<Eλ\νικη επιστημoνικη εταιρεiα αoφαλιoτικηg ιατρικηq και αναπηρiαζ) πoυ θα μαg
βoηθηoει στην oωoτη oργd,νωoη και εκπαiδευoη των γιατριbν.

Σαq 61oυμε απooτεiλει" απ6 την Παραoκευη 191412013 τι6 καταoτd,o'ειg στιg oπoiεg
θα υπoγρ&ψoυν oι γιατρoi των ΚE.Π.A. για να πρo1ωρηooυμε oε εξcbδικη διαμαρτυρiα

γ1α τα oφειλ6μενα και oτη oυν61ε1α σε επio1εoη εργαoiαg.
Στην ιoτοoελiδα τoυ Συλλ6γου 6xει δημιoυργηθεi ειδικη o'τηλη (oτo δεξι6 τμημα)

με τiτλo <Aλ\λoγραφiα για KE.Π.A.>> και εκεi θα βρεiτε 6h1 την αλ\λoγραφiα και τιg
πρoτd,oειζ τoυ oυλλ6γoυ μαg 6ω9 και oημερα. Eπioηg Θα βρεiτε και την ειoηγηoη για τα
ΚE.Π.A. πoυ σαt αναφ6ραμε πρoηγουμ6νωq.

Συνdδελφoι, η κατd,oταoη 6πω9 σαζ 61oυμε αναφ6ρει εδiυ και καιρ6 εiναι
ιδιαiτερα ooβαρη και κ6ριoq oτ61o9 μαg εiναι π6pαιl τηg 6μεoη9 6νταξη9 μαζ στo ενιαio

μιoθoλ6γιo, η διατηρηoη των δoμιbν των ιατρεiων του πριbην ΙKA-EoΙΤrY. oι
επ6μενοι μηνεζ πp6πεινα μαg βρoυν ενωμ6νoυζ και απoφασισμ6νoυ9 να υπεραoπiooυμε
την δημ6oια δωρεd,ν υγεtα.

T6λo9 υπενθυμiζoυμε 6τι αriριo Tετ6'pτη 24l4l1.3 κα'ι" απ6 τιC 8.0σπψ t'ωζ ττζ
7.0Ομ.μ θα πραγματoπoηθo6ν oι εκλoγ6C τoυ ΣEYΠΙKΑ Θεo/νiκηζ-B.Eλλ6δοζ o'την
ΔEΘ. περiπτερο 8. oυν.κ6ντρo <N.Γερμαν6? 2oζ 6ρoφoG. Η εtooδoζ αυτoκινητων θα
εiναι ελεriΘερη απ6 την Eγνατiα (ΓΙυλ,η Eμπoρiου). Eπioηg Θα πpθπει να 61ετε μαζi oαg
αoτ.ταυτ6ητα και βιβλι&ριo ΙKΑ η TΣAY.

Η oυμμετo'τi oαζ οτιζ εκλoγ6q δΙνει δ6γαμη οτoγ oιiλλoγo υαζ και οε εμιiq για
να αντιμετιοπiοoυμε τιζ επεργ6μενεζ δυoκoλiεq. Nα εioτε 6λoι εκεΙ.

.Γραμματ6αq

e.._.--'-{- 
-(-ι*-*

Σιiββαg Παραoκευ6π oτog Αθαναoιdδηq

// +J,/9/
.a'l

I

δl s*;

'ζ
''3 

λιιι
ζιs'μ

iro;δτil
Xειρoυργ69 αιευτηρ-Γυναικoλ6γο9


