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ΔE ιπο TγrΙοY

.Δημοolει}τηκε-ΨΙ]Y εφημερlδο Κυβφvηαεωζ (αρ. φιiλλoυ 24561 3_11-Ζο11), o Evlο{οq Κοvοvrαμδq
ΠορoxΦv Yγεlοζ τoυ EoΠ\Υ.

ΚοτοψtMoUμε.Tηv υnοκριοiο τωv αρμδδlωv φορθωv ot οnοΙοt rcryυρΙζοιπο, δτt ο κοvοvrομθq nου εi1ε
δει τo φω5 Tηζ δημοαrθτητζlζ σTο δtοδΙrrυο , δεr ητοv ο οριαrικlg κοl oτι το ΔΣ του Eonγr με αndφαη τou,
θa.aoηγεlτo σTο συvθpμδδlα Ynοuργεlο τοv τελtκδ Evlαlo Kαvοvrομδ Ποροxιilv γιο θγκριαη'(δnωq και vδμoq
oρiζεl 3918/2ο11).

Αnοκολitφθηκε η υnoκρtαΙο τηg Δlοlκηαηg του ΕΟΠYY αε ολο τηζ To μεγαλεiο, σTοUq φορεiζ ΠοU ην
εnlακθφθηκοv κοl τοuq δrοβεβοΙωvε γlα Tο nαpοnθvω,

Yn'Φψιv, η ΠσΣFYΠΙKΑ εiyε εnrακεφθd τηv ΔlοΙκηαη TΟU EοΠYY nρο Tηq δημοοloποΙησηζ Toυ Evιοiου
Κοvοvloμοιi Πορoxιilv ατο δlοδirruο κοl εiyε ουftτηoεr μοζ τηq, μ$vο γlο θtμοτο nφU αφοpο0ααv τηv *ι.rοξη
κoι λειτουργΙα τωv γtοτρriw του Ιl{A αrοv EΘΠΥΥ, wtcry0οwαq nαραλΛηλο πq θθοειg τηq Γwtκ/1q Συv*,λευαηq
του ΠΙΣ αrο γonκ6τερο θθματo ΓlΘU οφορoιiv τοug γlοτροι)q.

Στηv τελευτοlο Γεvlη ΣuvdΛευοη τοu ΠIΣ 6lLιlz0LE, δau υnηρξε εniημη πληροφΦpηση γlο τηv
ξκρoη ουτου του οπορ*δε}σoU l(οl κ6TθσTpοφικοιi γlο Τηv υγεΙο, ToUζ γlοTρoιiq καr τηv nερΙθαλψη αυvολικd
τou Eνιαloυ Κovοvιαμου Παpοxιilv του EΟΠt/,

Φι οvπφοαειq, αvοκολoυΘlεq, υnοκριαiεq κοι nρομlρiτητεζ Tωv αυvορμδδtωv φoρiωv nαροxηg
nεpΙθολψηg αΜο καl Tηξ κυβερvητlκ{q nολrικηζ σTοv τομθα τηg υγεlοq, δεiγvouv nδαο επικivδυvοt εivοt αuτοi
οl εκnρδαωΠοι τωv φοptωv κοΙ Τωv κυβερvητικΦν οργdvωγ, γlσ Tηv κο,vωvΙο, τηv υγεlο, TοUζ Ylοτpουq κοι
τοUq σσφολtαμ*vουq.

Καλοι)με oλουq ToUq lσTρlκο0ζ φορεiq αε oυατρΔτεuαη οwlδροαηq. αMα κοt οε θ*oεrq μ*Xηq vο
αvατρtψουμε oυτθq τιq nολιτικθq nou εnlμfuουv νθ κοτοκρεοuργο0v το κοlvωvlκo κρδτοq.

Mε τηv nολtτικr} αυτη, o γιοτpdζ δnωg ξουμε ξοvοπεi ιοοnεδιbvποr, ο noλiτηq εξαθλιιilvεrοι *αοv
αφορ& τηv υγεiο τoU κot θο rιληθεl vο nληpΦαεl ο lδrοq γrο nορox*ζ nου εivαr οnορuiτητεq γlο Tηv nερiθολψη
τoυ (μtαο οn'TηV αυξημtvη αuμμπ'οxη του).

oι ομοrβθq 70Ο - 1.οοο € nου θα nοlρvουv θλοt ot γtοτροi, nου θα υnηρrrουv αε ουτδ το μθpφωμr TοU

EοΠw κα οι nεplκοπig σTΙζ nοpοΧtq εlvοr η οpΧη τωv μεγlλων Περtκοnιbv αrοv τομ*ο τηq υγεΙοg κol

nερiθολψηq ΤοU rοοil, μεrδ τηv μεγδλη μεΙωη Tωv aαοδημθτωv, μιαθωτωv, αuvrαξοti1ωv,
αUτoθnοσχολο0μεvωv ru\n.

Η δvr}δροfi μαg nρθnει οv εivοι ουοtοατlκη καt οuτδ οnοΙTgi ηv σUvεργαοiο θλωv τωv υγεlοvoμlκιilv

Ψοβθωv, με ενδτητο δμωq, ψuxραιμiα καr δlθθεoη vο oυμβδλει καvεΙq οnθ τηv θiη τoυ θεrtκθ, Χωflζ δlΦθεαη

εnιβoλrig θAoεωv κοt οnδψεωv,' ΠοU απ*χουv οnο το αrηρiγματα TοU Κοlvωvικου κρθτοUξ, τοU δικοιιbμarοq
εξinρεrioθq εργοαiοq τωv λεtτουργΦγ τηξ υγεiοg αλλα κοt τηζ ΠροσTαοlοq τωv αoφαλιoμ*vωv πολιτιjrv.

Γtο τηv Eιαελεοπκl1 Γρομμοτεiο
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