Αγαπηηοί ζςνάδελθοι
Όπυρ έσει η ζημεπινή καηάζηαζη, από ηην μιά πλεςπά έσοςμε έναν ΕΟΠΥΥ αδιάλλακηο πος με
εκβιαζηικό ηπόπο πποζπαθεί να μαρ ςποσπεώζει να ζςνάτοςμε ζςμβάζειρ με ηιρ ιδιυηικέρ
ελεγκηικέρ εηαιπίερ, ώζηε (ζύμθυνα με ηον Νόμο ηοςρ) να γίνει η οπιζηική εκκαθάπιζη και να
«ξεμπλοκαπιζηούν» οι διαδικαζίερ ηυν rebate και claw bacκ, ενώ από ηην άλλη πλεςπά οι
ελεγκηικέρ εηαιπίερ (οι οποίερ απ' όηι θαίνεηαι θα εγκαηαζηαθούν και θα ηιρ πληπώνοςμε πλέον
μόνιμα...), εκμεηαλλεςόμενερ ηον εκβιαζμό ηος ΕΟΠΥΥ και ηην δική μαρ δεινή οικονομική θέζη
και ζηοσεύονηαρ ζηην ςτηλή κεπδοθοπία ηος εγσειπήμαηορ, εμμένοςν αμεηακίνηηοι ζηην αμοιβή
ηοςρ 2,5 έυρ 3,5 % επί ηος αιηοςμένος ποζού, πος μεηά ηα rebate και claw bacκ θα θηάζοςν ηο
6%!!!... 18 εκαη. € εηηζίυρ γι' αςηέρ ηιρ ξένερ εηαιπίερ, είναι πολλά ηα λεθηά Υποςπγέ. Άλλη
παπενέπγεια αςηήρ ηηρ ηακηικήρ είναι η απώλεια θέζευν επγαζίαρ ςπαλλήλυν ηος ΕΟΠΥΥ οι
οποίοι με ελάσιζηα σπήμαηα θα έκαναν ηην ίδια δοςλειά και με ηοςρ οποίοςρ είμαζηε ζε επαθή.
Οι κινήζειρ πος κάνει η Ένυζή μαρ είναι ππορ ηην πλεςπά ηηρ ζςζπείπυζηρ με όλο ηον ιαηπικό
κόζμο μέζυ ηυν Ιαηπικών Σςλλόγυν και ηος ΠΙΣ, ώζηε οι ανηιδπάζειρ μαρ να είναι καθολικέρ και
αποηελεζμαηικέρ.
Σηα πλαίζια αςηήρ ηηρ πολιηικήρ:
1) Σαρ καλούμε για άλλη μιά θοπά, ππορ ηο παπόν να μη διαππαγμαηεςηείηε καη΄ιδίαν και να ΜΗΝ
ςπογπάψεηε καμία ζύμβαζη με ελεγκηική εηαιπία, όπυρ έσοςν αποθαζίζει όλερ οι Ενώζειρ και οι
ΙΣ.
2) 'Υζηεπα απο ζςννενόηζή μαρ ο ΙΣΑ ήδη πποζέβαλε ζηο ΣηΕ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) και ηο άπθπο
19 ηηρ Υποςπγικήρ απόθαζηρ 3457/2014 (ΦΔΚ Β’64). (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) όπος δίδονηαι οι
δςναηόηηηερ ζηην διοίκηζη ηος ΕΟΠΥΥ να αςθαιπεηεί για ηα πάνηα.
3) Υπό ηην αιγίδα ηος ΠΙΣ (μεηά ηιρ ένηονερ πποζπάθειερ ηηρ ΠΟΣΙΠΥ) ζςγκποηείηαι
Πανςγειονομική Επιηποπή Διαππαγμάηεςζηρ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) η οποία (και με ηην δική μαρ
ζςμμεηοσή) θα διαππαγμαηεςηεί για λογαπιαζμό μαρ, ζςμβάζειρ, όποςρ, ηιμέρ κλπ. Το κλειδί ηηρ
διαππαγμαηεςηικήρ μαρ δύναμηρ είναι η δικέρ εξοςζιοδοηήζειρ. Σηείληε ηιρ ζηοςρ Ιαηπικούρ
Σςλλόγοςρ ΤΩΡΑ. Μην ολιγωπείηε!!!
4) Ύζηεπα από απόθαζη πος πάπθηκε ζηιρ 13-2-14 καηά ηην ζςνάνηηζη ηος πανςγειονομικού
μεηώπος (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ςπό ηην αιγίδα ηος ΙΣΑ, καλούμε ΟΛΟΥΣ ηοςρ Βιοπαθολόγοςρ
ζηην Πανσγειονομική Σσγκέντρωση Διαμαρτσρίας την Τετάρτη 19/2/2014 και ώρα
13:00 ζηα γραθεία Γιοίκηζης ηοσ ΔΟΠΥΥ,Κηθιζίας 39, Μαρούζι.
5) Σηην ίδια ζσνάνηηζη αποθαζίζηηκε και ήδη ζηάλθηκε αναθορά προς ηον Διζαγγελέα
Πλημμελειοδικών για ηην όλη καηάζηαζη ζηον ΔΟΠΥΥ (ΠΑΤΗΣΤΔ ΔΓΩ).
Θα ακολοσθήζοσν και άλλες νομικές ενέργειες και κινηηοποιήζεις. Να είζηε ζε εηοιμόηηηα και
επαγρύπνηζη.
Η ζσμμεηοτή ζας ζηην κοινή προζπάθεια είναι ηο ελάτιζηο ποσ μπορείηε να κάνεηε για να
περιζωθεί ό, ηι είναι δσναηόν.
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