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TEΛoΣ EΠOXHΣ;
Aγα:ητοi Συνιiδελφoι,

Eνιδ εμεiq εiμαoτε κλειoμ6voι oτoν μικρ6κoομo μαq, καθηλωμεvoι oπg
oΘ6νεq των υπολογιoτιbν πρooπαθrbνταq vα oλoκληριbοoυμε κ6πoι,α αυνταγf1 oε εvα

ηλεκτρoνικ6 orioημα πoυ &λλoτε λειτoυργεi και dλλoτε 6μ, ειδικη επιτρoπf1 πoυ 61ει

αυoταθεi για το βλλoν τoυ EOΠYY πρoτεiνει oην oυoiα τo κλεiαιμo των ιατρεiων

τoυ ΙKΑ και ην μετατρouη τoυ EOΠYY oε καΘαρ6 αoφαλιοπκ6 oργανιoμ6. Mπoρεi

oι αρμ6διoι (Yπoυργ6q, Πρ6εδρoq EOΠYY κλπ) να διαψaiδoυν αυτ6 τo σεvd'ριo,

αλλιi η oηpερινη επof πoιoq μπoρεi να εivαι oiγoυρoζ για oπδηποτε;

πaη o εoπvi 626ει αναρτf1oει oτo διαδiκτυo aτtg Ι611rlΙ3 με αρ.πρωτ.2322

uρ,ημo"oi,γ,o αυλλoγηg δεδoμεvων απ6 πg υγειoνoμικ69 δoμ6q τoυ EoΠΥY και

τα ανiπτυγμεvα τμηματα τoυg (Aιματoλoγικ6-βιο1ημικd-μικρoβιoλoγικd εργαoτf1ρια,

τμηματα ακπνολoγικ6 και υπερη1ων). Eiμαoτε οiγoυρo1 6τι μετd η αυλλoγη των

εεδoμωων θα αvακoινωΘεi 6τι τα ιατρεiα εiναι κooτoβ6ρα και ioωg oι ιδιωτικoi

φoρ"ιq 1ρλ",,u μεγ6λα ιδιωπκd κwτρα) παρ61oυν τη iδεg υzηρεoiεg πoλti

φθην6τερα. B6βαια κανεζ δε Θα μιξoει για τε1rηη ζf1ηoη εξετdoεων πoυ ηγ
εiδαμε να γιγαντιbvεται 6ταv απεργoοπαoπκd, oτιg απερ,γiεq τoυ 2Ο1i δ6Θηκε η
δυνατ6ητα oτoυ6 εκτ6q ΙKΑ γιατρο6q να αναγρdφουν εξετ&οειg' Αν αυτ6

oυνδυαoτεi με ην θλλειψη υλικ<ilν (εκ ν6oυ) των μικρoβιoλομκioν εργαοηρiων πoυ

o1εδ6ν 6λα δεv €1oυν πλ6oν υλικd η αν €1oυν τoυg αρκoriv για 5-6 ημ6ρε9, βΜπoυμε
την πλ{ρη κατιiργηoη των εργαοηρiων 6πωq ηδη 61oυμε πει και oε πρoηγoδμεvεq

ανακoινιiroειq, πoυ εiναι τo πρooiμιo ηq κατιiργηoη6 και των μoν6δων υγεiαg. Tcbρα

θα αναρωηθoriν ioωq κdπoιoι ματi μαq <διbριoαν> ατoμικιi Laptop αντi να

εγκαταoτfooυν oταθερd oυoτηματα ανd ιατρεio ψε τo 1/3 τoυ κ6oτoυg. Mηπωg για
να τα π6"με oτα ιατρεiα μαζ και να δουλεr5oυμε 6πω9 με τι4 αυμβdoειq τoυ πρrbην

OAEE αφo6 αυη ηταν η επιταγf1 τoυ πρioτoυ μνημovioυ;
Tα τελευταiα δrio 1ρ6ιια ανε1θηκαμ πoλλd: απεlλ69, εκβιαoμo6q, τιμωρiεg,

εzπoτoλf,6 <παραiνεoηg>. Δεiξαpε νωθρd αντανακλαoπκιi, δεv ακoλoυθηoαμε ενιαiα
πoρεiα, φoβηθf1καμε. TΙ απ6 ην 6λλη πλευρ& μπoρεi απλiυg να αδιαφoρηoαμε...

Παρ, 6λα αυτd η ζωf αυνε1iζεται, τoν M6ιo αυμπληριilνoνται τρiα 1ρ6νια απ6

πq πρoηγofμεvεq εκλoγ69 και τo Δ.Σ. απoφ6αιοε oπg 6 Mαρτiου 2013 να γiνει
Ercλoγoαπoλoγιoτικη Γεvικη Συν6λευoη και την iδια βρα Γειικη Συν6λευoη για την

τρoπoπoiηoη καταoτατικo6. oι ειcλογ6g θα πραγματoπoιηθoliν (αν πρoλ&βoυμε) ην
Tετdρη 24 Aπρλioι20|3.. 

Ανεξαρητωg τoυ α θα γiνει τo επ6μwo τρiμηνo, πρtπει ψ αξιoπρεπεια κοι

με υψηλ6 αioΘημα ευθriνηq προ6 τoυg αoφαλιομ.6voυg να πρooφθρoυμε πq υπ1ρεoiεg

μαg 6ωq... τo τ{λog επoμ{q...

o ΠPoEΔΡoΣ

Δo. ΣΑBBΑΣ ΠAΡAΣKEYoΠoYΛoΣ
XEΙΡ,oYPoΛoΓoΣ


