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AΞΔΞIgΞrEay
ΣυvοrrfiΘηκE, στ!q 4ltLl2oto| η Eκrελεαιtκ{ Γρομμοτεiο με το Διοrκητη τoυ Il(A
EΓA|ι4 κ. P. Σnυρδnoυλo, nρoκεlμivου vο ουξ1τflοεl τo nρoffiμετα nου σιpoρouv
τοv κλθδο μοξ κοl τηv περiθgλψη του Ιlθ ETAM, μετθ κοι το Eκrοmo Σuγθ6ρφ τηq
oμooπovδ|oq.

. ΖητiαoμE τrlv θμεgη αovθιoαη τωv gιlμβΦσεg)v τb)γ γlοτμbv ΦYου, nου
UπηFErοιigοv <πo Il(A EΓAM κo| τηv κδλυqlη τωv επlnλθoν οtlαγκbv, 6nωξ
θχoυγ 6loμoρφωθε1 μεr& κσ τξ πoλλtξ οnοvρpηoειg ψοτοιilv - oδowdτρων
το τρf1αr θroq,
o Δolηηξ τoU I}ζA EΓAM κ. P. ΣπυρΦποuλοg, irο μ|θ ακsμη φορσ.
δtοβεβοiωοε γ|ο τηv οvαv€rι,rαη τωv αυμβioα.w μθοε οrο t'lοθμβμο 201Q
μtoο οnδ oιnrτoμη πρor{ρυft 7 ημφιilv nφiπου (ψι: τη vομιμδτητο τηq
διοδικοoiοq), κοθΦξ κo| ηv nρlολr1ψη εnιnλ*οv γιοτμilv μfoρ: αuvολικθ τoυq
1.10ο πφinοu (onΦ τοuq 1.4οο.

. ZητiooμE τη βoiΘθo τηq Δniκηη του ΙKA gTAl{, γΙο Tηv Φoκλfrρφgη τηq
δtοσκοοlοq τωv Συμpoυλ|ωv κρΙοηq (Σ|(EΙθnI,Φ) φgrlκΦ με τη μοv'μοnoiηon
τωv 1860 θiοεarv γιαrμbv ,- οδοvπftrpt}ν" c} Aιoκηηg υnvo1θθηκε γ'θ Υ,ξ
αtlερι,ε'η τ9u στηv nοροnδvω ι<οτa3θυ'vοη.

ο To B. Ynηρεοιοιοδ Συμβtλo τωv γιοτpΦv θο ορ1|οει vα }ετοuργεi θαrερο
οnδ οnδvηση, σxεπκθ με ηv ουγφδηαη τoU, τηξ Νoμlκηq Ynηρεαioι;
Mθαο οn6 η λεrrouργiο του θo npθπεr νo υλοnοlηθεΙ η θεαιlοθθrηοη του
Eπtπr|μαnι<oΦ BοθμολoγΙou.

ο Γ:ο Tlξ ψφavlΦεiοε4 αοκοtvΦσθξ TοU YnουργεΙου Υrd6ζ &, Κolvtlυn]q
A}ιληλaπi'ηξ σrΘ ΜME, η6πκθ με ηv t'rrοΨt Mαrοδωv γγdοξ Σt(Α ETAM οτο
EΞY, eκφρθσΘμε fηγ κiΘεrη gιrriθεοfl μοξ.o Δαητηq εnovδοβε αrnv Eιcτελ€σr'κi Γρομμcrτεiο τηv πραrοση τηξ
Δto|κηαηq τoυ ΙΚA ETAM, Φ1l μο t,rrοFl στο EtΥ, οJιλθ γιο κolιloπμκτικ{
λθτoυpγiο τωv κλδδιεv υβag τCιlv Aσφολαnκιbv Toμεiωv κοl αιrrεργοαio
τουξ σε alοiο πλοiαo.

r Qοov οφοpft τηv ηλεκrραιllκl,1 oιrιrrογογρθφηοη, fiτι,1οnμε τηv ιποδloκf1 κοι
εvrξ βδθoυq 1φδιrou (6 μηvΦv) Ξφορμσγη τηq μο Tηv nρoσορμογfι κgl
εξοιrc|ωoη γιοτρωv κοl Mοvθ&οv Yγεiοq οτΘυξ κοvδvεξ τηq η}.ε'frpο\fl,ο1ξ
αυrπoγορr&φησΓlξ'



Πορολλη}ιο θtοοuε _il9 ηρο.inδΘεση. onοrooδf1nοτε αpορμογt't9 τηv
προμηθειε on6 το Ilfl EΓAM ηg bv.oγκoiοg υnoδoμηi rημitδo"*iqξοnλφξ κοl δlοαhEεοη με το αιl#1μo).

βρiιυΨ. δτl nρδθεη ηξ Δo|κηηg ε|vοι, oποπδf1noτε

'TE'Jεq. 
oε δdαrr1μο Φ12 μηvΦv κbl με τηv πρoμξθεlα

IκA ErAt.t) τηq οιiογ,fΘiqξ υnοδομris,

ο Doov.oφ9ρθ δε πq αrο MME τoυ Υπoυργεiοu
Eργοαiog & Koνωvιι pηξ τoυ Ι|(A ETAM, η1εrικθ
μs Tlζ unEρσι,yroγη rPω
1Ι1u βtrυγr1 Eυσφυρl .ξ
δυοφημoιlv τοιl ι<λl υv
EΓAM.

Zητi1οoμε m ftη0gε Ψο 9}λη qκδιlο μlo φoρi noρqnoμn'1, εtv υnδρ1oυv
tvοxοl,. οτο ορμθδn παθο9φκθ 6ργαvο κbl ση εiκοl.δοιrvη, κo| γo
crrομ9τηoει επιτEΛoυg τo ιtλiμo τρoμoκpαrηgηξ κ(Ι| ιροβhq αrbv κλδδο
..τtJv,jlii{di, η FΛειoψηφ|ο τoυ oπoloυ, μe tlrπμeq rιοl φrλθτiμcq npooπθθειcξ fig!
oιπΙξoεg . α.lvθf1ιag ποo/βuv κοΘημερrvl vο ιinη.ρεrηooυv TοUξ
oαpoλtoμaroυg.

l.| Δοlηoη τηξ oμoαnovδiog nθPοv Tωv onoφvδ
cπφυλδοοπol Yto oιrnδρθocr9 κlYητonolr1oclq, δlκοοπκE
η ακlvηolo τωv nροβλημαrωv rcι η δυoφημlαη Tου !oTρ|t
οt εJιλε|ψεg τηg nερiθο}ψηq δημrοuρμ1οοuv κvδr}vουq ψο ηv Yγεiο κo| Tηv
nφiΘολψη τωv αoιpολloιrθvωv.

Γlo Tηv EκTελεαTIΦ Γρoμμοτεio
Tηq Ποvελλf1vnq Qμοonοvδiοq Γlατμilv IκA (ΓIοΣθfΠIM)


