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f ft ΦΞεYΠl κΑ}F'AβΑ : ΑΦΗ filA_Α Ν ξΓ,ψfi ΡΙΣλ4 Eλ δ un *oiuo Αp, a 79_ε|A_ e658l{Αh'$ΓΓfiε 19 T'K' Effi77 τμ,n. alο_iλquiπ, ο*, 3xμ.gs34869.l{δεηgρgy.ιgtξlιg 
Φ Φυ ψqη wι*'ul-.p,οse yη i&η {{

eEΛTl$ ΤγΓlΦγ

u*-,-J'.iγ,:Ttr#:ffi ff:t#::- 
pα 1tl7/203.1, ιl*α *υv&vτηαη τηξ Πολιτικηξ

Αα$riιλιοηq με τα Γlpοεδμεiα ΓllΣ-ΠΟrJffiχ:' 
Αλtrηλεγγι1ηε & Ερμαιrιoq-λo,r*r*,1q

Η Ομιlαrιοvδ{s σ'ι}βtlπdxει ατο διfl'\oyο, Φeffrικα β€ τιlv ε.ο.Π.γ.γ., μετ* απ6tηv απ6Φαtr4 τομ Συvεsρiου ,*, n*rnpοοιilπωv'τηq ΠθΣ.εYΠl}ffi iΑπρiλιοg 2G11)εtαsιbg επiφ'ξq κdIι tη{ απ*$αοηq τηg Γεvικf q εru*ιευgηq ru, ,,o (M*ρτιsg 2σ11J.
Exθdφαμε τιζ sdαgιs tοιJ ιtlTρικοιi κ$υμου, Φπωq d1οvυ απ*τι:πt'ιlsεi μ€αα απsrιq οωλλογι**ξ απ*Φααtιξ xαι ζητriααμe απl τιq Π*λιτικdq ΗγεoΙεq τψψ δυοYπουργεfu:'lv vα πtrροιJσι*gουv φ.υγκεκριμdvεq s*οειq, *ρo*.,μfνΦι, τα αρμι1διαουλλογικd βαξ δρyαιrα vα απο$αοiοoυv για την παραπΞρα ποο€iα.

Ξητdoαμε ουγκεxρι1Gvο xεlμεvο εργααiαq, για Tη λειτοuργiα τοιl Ε.Φ.Π'Y.Y', τιqεpγααιακdq cr*€αειqτωv γιατριfuv, τιξ αμοιβd* 
'η'rr;;;;;; ,*, γιατρlj:ι, του lF'ξ vα

fiE:ffffi-' ff ':χ:T,}:J':''Jff:' Ε' Φ' n "γ'Y", tιq παρoxt q αα$αλιομ*υωιl, κiπ,
απd Φ ειυv, : g ε ιaΦορετικ li π ε ρ ξπτ- - * iχ' ;1 JJ i:*:: - :Li:::.tri,,T;-".a 

"x*i]χ;J- 
παρελκυcπικ€q τα*τικ*{_πολιτικ€g n*, *rno*y** τΟιJ ι{:Τρι1(οι} κΦα,μωu

Οoοv α$ορ& τ9 θdι*α τ{sψ μοvιμοποιttψεωη ιf1οvν τελετα Ιl(E] ΦΠ l l(Α. E1ε ι τελειΦαε ι n rir,*.ρor",l *αrαxωρη ; ;;; ffi : }Tffi #111}αyτs tα 4 Σ*ζE'φfllκL xαι απομir., ,λ *λo,jrgει η -"--r**-η !(*ι Τs$ rελeυτniου,πp*ιtgιμdvοu Φι πilμsκεξ vα γvωστοπο{ηΡo* *rr; ;;;ρoοq *n, να γ[vrοι"tv oι
;ffi::: 

{$πωq πpοβλθπeται απd το vJμο} εw*q ,0 ;;;; προτοd εγκριθοι}ν απ*

Tο Eπιαrημοvικd Bαsμολ6lιο, &p1ιαε vft αυζητεiται σrΦ YπηρεοιαxsΣuμβο0λιο, {για τηv κατιiταξη .*, y'o.ρ,*v σTΦιJE αvdλοyουg βαθμο,jq οriμ$ωνα με το
{ΤροεsρικΦ Aιdταγμα t66/2ΦΟs). *ημιοιlpγrisηκε ,**r-i"Φμωq, με{* απ6 τηyvωμοδΦτηοΠ τηq Γ,{ομικΦq Υπηpεαiαs του lκ* tοoo, ubrpJ'r* rru*o ποοijπηρggιsg)
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xαι ιixet 
'xαpα,rτεμΦflεi 

το stμα για τελιlαt yΨ{λ}μrδδτηsη σrΦ αρμΦδια tμtiμιt τοU

Νομικοι} Σuμ|klυλιι:υ tοι; Kρ&του g,

Δηλιfuνουμε l(ατηvοpηματικ* *τι * lιθλογlοg και η ΦL,χραιμια βχΦιJvτα 6ρι& Ξrtlξl

Απιλαμβαv*μαοtε τα ?τpeβλ*μtrtα ιωιl *ο$αλιομ*vbrv fiαι τηq πεp{ΦαλΦηq

αΨvολικ*. αλλ& *τsΙψ υπι.tρxει fiαμελιtuστικι! tζκtικη, εμπαιγμdξ, πολπικti

rtεpιθωpιαποiηοηq και εξαθλtιμφηξ, η μsψη λιiαη ε{vαι ο αγιi:vαg.

Η ${ιlβdρvηtyη dgει 4JΙξφβ*λλEι γφ λα*, μ€αα απd τιq μεγ&λεq πeριxοπdq, αε

sυαΙεq t{$pιξ ftWι,{ρισμζJ rt*ι τιbμα βλθπουμε vα επιβdJι,,,\οvεαι μεγαλεq περικαπ€q υτιq

δ*π*vεξ ι}γ€ιαξ ι{αι cπιζ IξαBΦyβζ rω}v αα$αλιαμ*νων μ€ τΦ v*o μvηιιδvιο.

l.i υπομοvι! τθu ιr}τριι(sι} xδαμου α}λ* ιtαι t*Jν ftΦλιτijjv *1ει εξαvrληθεt, ιcαι lεv
sα αvε;tgθaιiμε vfεq nολιtικθq gξα$cιvιαnt κCtt τllJv πενι1pιilv ειοοδημ*τωv {Φaα €xουγ

ωtομε[υει) κcxι τ{$v εργαειακιi.lν δικα.ιωμ*τψv μαζ.

Αq το οκε$τοΦ,: p1αλ& αt}τoι που διαρpiοιlv μgc'α gπd τα MldE v€εg πεpικοπθq,

απ*λιiαειq, κλεLrιμο M*vΦsιolv Yγεiαq, γιατi η xαταφαuγι'1 τοu κ6αμου l{α,ι ο

γ*vικευμivη αwiδpααη θα. ο*μlιαpαοι1ρει καθg hγοζ δομ{q τηq κpcπικ(g εξουαiαq

αλλ* και τηq κ*ιvωνι**q αuvα1rlg κ'ctt τηζ α}υ\ηλεψ*ηq που ξ1ει αν&γκη ο tsποq .

l"{ αημα{* τfu}v αγιilvtι}v leψ υποστ€}r\εται'

Για τηv Εxτελεοqικd Γpαμματεiα

τηg l1αvελλrtvιαq Qμωοποvfii,ειq Γιατριirv iκ.Λ Ε'ΓΑΜ {Πc}tεYΠliΦ

ο t]ΡΦξΔρΦt
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θ Γ. ΓPΑMMΑΤEΑE

Χ. fuτnΦΝΑΝΦt


