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ΔEΛTIo TYΠoY

Mετd οn6 oυvdyrηση ToU Πρoθδρoυ Kαl Tηζ Eκτελεαrlκηg Γρομμοτεiαg με ToV οvοnληρωτη

Ynouργδ Yγεiog κol Koνωvlκdg Aλληλεψtηζ κ. Mdρro Σολμd καθδg Kαι Tη Δroiκηoη τoυ

E9ΠYY, oυζητηΘηκov δλο το nρoβλημoτο ΠoU οφoρoιjv τov EOΠYY, τη λεlτoυργio τωv

μovdδωv, Tο nρoβλημoτο Tωv tατρδv ΠoU υnηρετolv σε ουτθg, TηV ηλεκτρovικη

σUwαγoγρdφηoη, το KEΠA κλn. 
.

- ooov oφoρd Tη μovlμonoiηoη, υπεγρdφη η oλoκληρωoη Tηζ δloδlκοoiοζ Tωv

ΣKEΙoΠΙKA οnδ τov Πρδεδρo τoυ EoΠW καt εαrdλη στov AΣEΠ, γιο θγκρloη Tηq

voμlμδτητοξ τηq δlοδlκοoiοq Kol TηV oρ|σT|KoΠoiηoη τωv πlviκωv κοτdταξηg.

- Συζητηθηκε o τρonog θιrrαξηg Tωv ιοτρδv ToU EOΠYY σTo εvιoio μloΘoλδγlo,

nρoκεlμθvou Vο εγκρΙvoιrτo| Kα| onδ τoυg ndρεδρoυg το εvrdλμclTα γιo T|q Unερωρiεg καr

ovαμθvoιrrαl ol εvθργε|εζ σΤηv noρoπdvω κοτευΘυvoη οnδ τηv noλlτεiα.

- Γlο To εΠ|στημovtκδ βοθμoλδγlo, ζητηoομε Vo εφoρμoσTεi dμεoο στouq ιοτρoιig τoυ

EOΠYY μθoα οnδ τo ΠρoεδρIκδ δldτογμο 166.

- Γlo τηv Hλεκrρovlκη Συιrrογoγρδφηoη, οvoφερΘηKcΙμε στηV θλλεlψη υπoδoμδv KcIl Tηv

αvεnδρκεtο τoυ oυαrημαToq.

Zητηoαμε vο εφoδιdσε| o EOΠYY τιg μovαδεζ με Tov clvoγKοio εξonλlαμδ, δαrε vα

αroματηαεl To oΠoρδδει<τo φοlvδμεvo, lοτρoΙ Vο μηv μnoρotv vο λεlτoυργηooυv δlδτl

υndκoυoοv στlζ αnoφοoεlg τωv oυvδlκαλlαrlκδV ToUζ oργdvωv, γ|σ TηV αυτovδητη

υnoxρθωoη Tηζ noλπεiοg.

o Yπoυργδg, υnooxθθηκε εvθργεlεg σΓ|ζ πoροndvω κοτευΘ0voεlg Kcll δτl δε Θo

εφαρμoστεi τo πρδαrlμo τoυ 1 €, δtδτl δε θο εκδoΘεi εφαρμoστικη εγκtκλ|oq τoU

Nδμoυ.

KοτδnIv ουτoιi, με oπδφοoη τoυ ΔΣ τoυ ΠΙΣ, τηg !l}l20t2, oΙρετοl η οnογδρεUση Tηζ

xεl ρδγροφηζ σUιrrαγoγροφηoη g.

H Eκrελεαnκη Γραμμoτεio, μετο κοl τηv onδφoση ToU ΔΣ τoυ ΠIΣ, οnoφoαloε vο

ouαrηoεl σToUq lοτρoιig VcI σUvτclγoγρoφoιjv xεlρδγροφο, δπoυ δlοnlαrδvετοl θλλεrψη

υnoδoμδv η αvεndρκειcl ToU oυαrημοτoζ, Πρoζ εξυnηρθτηση Tωv οoφαλloμθVωv Kο| Vo

μηv οκυρδVεTcΙ| η λεroυργiο noλλδv tατρδv.

Mε onoφdσε|ζ ToUζ Ko| o Ποvελληvlog Ιoτρlκδg ΣtΜoγog

εnπρθψoυv vο εnlβληΘεi. πρδαrrμo, γιο τη xεlρδγρoφη

οιrrrδρdoouv με καθε τρδπo.

- Γlo τη λεtτoυργio τωv KEΠA, ovαφερΘηKομε στηV οnoδloργdvωση ΠoU

μovdδεg KoI σTηv τολαlnωρiο loτρδv κοl ooφολloμθvωv.

Ko| η oμoonovδiο δε Θο

σUWoYoγροφηoη Kο| Θο

nρoκαλεiτο| σTlq



- Zητηoαμε Tov εφoδlοoμδ Tωv εργααrηρlδv ToU ΙKA με ovαλδotμα, δαrε vo

εξυnηρετoι]vrot ol οoφολloμθvoI Kο| vο μηv ακυρδvowo| o| εργοστηρloκoi oυvdδελφoi

μoζ.
- Zητηoομε vα αrομοτηoε| η σUKoφdvrηoη κol δlonoμΠεUση τωv tοτρδv Kcl| η αυθοΙρετη

επιβoλη nolvδv.

Zητotμε onδ δλo το μθλη μαq εγρηγoβσΠ, ετoιμδτητα κοt πdvω οn, δλο εvδτητo, nρoκεlμθvoυ

vα μηv εnrρθψoυμε Tηv κοτdρρευoη ToU oυαrημoτog υγεiοg Ko| Tη φoλκiδευoη Tωv

δlκαtωμdτωV TωV tατρδv.

l.{ Eκτελεαrlκη ΓρομμοτεΙο nορoκoλoυθεi oυvεxδg τlg εξελiξεlg, noρεμβoΙvε| Kο| Θo nρoβεi oε

κdΘε εviργεlο, nρoκεlμθνoυ Vo δlαoφoλιoΘo0v μloΘoλoγlκd, εργοoloκδ, εΠ|στημovlκδ

δικοtcbματo, οΜδ nδvω on, δλο τo κιiρog και η αξloπρθnεro τoυ Ιοτρlκoιj κooμoυ.
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