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Προξ
ΣEγΠIIG μθ^η μοζ

ΔEΛττo TYποY

Συvε74lftτοl με μεγθλη επrruxiο κοl κοθoλlκη qxεδδv συμμετΘχη απq
nερlααiτερεg Moviδεg ΥγεIαζ IlΦ ETAΜ η οnεργiο noυ θμl εξοψεlλεl η
oλομιiΛεκ τηq ΔlοΙκησηζ Tηξ ΠοΣΕγηΙtΦ onl l.tUzlz}ιt'.

Tο nολυvομοqxtδlo του YnουργεΙoυ Yγεiαg κοl Κοιvωvlκηg A}ιληλεwθηc
ψηφiαrηκε;Θεq cπη Bουλt οni τηv Kuβερvηπκi πλεloψηφiο με τηv owΙΘεoη
δλωv τtΙ]v κoμμδτωv τηg Avτπlιlλiτεuηζ.

ol α.lvορμδδrοl YnουργoΙ Yγεiοg κοl Κoruωvrκηξ fuuηλεγγtηq κ. A.
Λoβθρδο+ ο ovonληρωTηζ υnοuργδq Eργοαiαg κot Κotvωvlκηq Aοφολοηq κ.

I. Κοuτροuμοvηg κol η Δ|οiκηση τoυ Ιlα ETAΜ, οφοι} δεv nροηγftθηtε
κnvfunη δtολοYοξ γιζl Tο sniμc1o vομοη1*δlο, δfiλωoοv θπ Θο αυζητi1αουv με
TοUq θρμlδlουg φoρεΙg μετδ τη ψηφlαη του κοl ενΦ nροoπθθησσv Tιξ
nροηγο0μalεq ημθρεζ vα οΠoΠρoσtrvοτολiαουv τη κolvη γγΦμη, μεrοθfrοrποq
19 α1δλοx. TΠζ ncρΙΘολψηξ σr'ξ nλiτεq τωv γlοτρΦv.

κoλΘUμε Tηv Kυβθρvηαη κο| τη ΔlοΙκηοη τοU Ιl(A ETAM vο
οnεγιιλωβlαrεi οπΦ τηv οξυτητο τηv οπoiα η iδlo δημlοιjργηoa vcl
nροoποθησεl vο gφoυYκροαrεi το μηvΦμοτο τηg Κοtvωviοg καl vο εργοαrεi
Ytcl Tηv οUσlοσflκη nοροxη φροwiδοq κοl nερiθολψηg σTοUζ nολIτεg μοκρθ
οπδ εnlκοlvωvtοκθq η θMεq ακonlμοητεq.

1.! Elπελεατlκξ Γρομμοτεio τηq ΠoΣEγπΙl(A, με τηv noρουοio
lαrρlκδv Φepi:arv, θο αιrYEλΘa αιiρlo αrl5 11.ooπ.μ., θο εκτlμl';υU |ll
δoμoρφωθεiαο κοτθαrοαη κol θο οnοφοoioε| μo πζ nεροrτθρω δρlοaq.

Στlq 1Ξ.00 Θο δoΘεi oυvθvτευξη τιinου στo Γροφεiο τηξ
oμοαnovδΙοg Κθvrψη 19 - 3r δραpoq, nροκεlμθνoυ vo ενημερδσουμε
μαrροtg κοl nολiτεξ γ]ο τιζ onoφοoag μοq.

To θlπoκτο κol εnεΙγorrτo πεp|στοπκl θo ctvτ|μεTωΠiζοιποι οnδ το
nρoβλεnδμΘ/o nρoσωnlκδ οοφo}εΙoξ.
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