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AEΛTIο TΥΠοY
Mε αφοpμη TΦ ΣΧtΦιο-Nομου Που npοιllθεi, η Κι,|sερηrξσξ <Aιομμ*τrκξ Aλλαγtr

crrο Σιicπημο Yγεiαq κciι Aλλξ διοτθξaq>, οl nαφn&vω φορε|g οε κοrvη o*αι<εψl
εξ*φpαοο\, Τη1/ πfu,lρη οrrriθεο,f1 τοUq επi τηξ Aρxηq του ΣΧεδiου ΝδμοUi Που οδηγε
cΓrηv υnοβοθμ'ση Tηq Yγεiαζ τοu Λοο*, ffis sμαrrτρφμfi* του φε οψρξ κοt λiφτεζ {rrο'
εξαvαγκαομΦ του vο β&λε: βαθειθ το xθμ φ,-Tηγ τα€nη YΙθ vθ πpοαrατθΨθ τηv υγεΙι
TοU, αλλ& καl tΙTηv nληρη εξοθλicυοη δλωv Tωr εργαζομεyωv αrο 1dlμ τηg Yμiαg.

Tο εφεilρημα του E'o.Π,Υ. θο καταβαμθμbοεr κο! Tοv μεγαλirrεpο Aαφαλιοτlκ
opγαvrομΦ 'τηq Χdlραq, το Ιl{A ETAt{l. τΦU ΦΓ|ΦΙοu ουαtrcrπκθ δεομεΦel Tηv περιοu{ri.
και θr σUμΠeροσuρεr αrηγ uποβθθμ'ση κο| Tο χθοζ το οιivολο τηg ΠΦΥ.

Κοvο:vtκΦi Φορεiq και Λαξ εΙμαατε κ&θeτα αwiθετο| σε οt{μt}Τηρlαtrrlκ& μετρ
nθιl ιζUρlολεκτικl αυwρiβοuv i, τι αntμεΨε σTο xιilρο τηq YγεΙαg.

Δεv εΙμαcrrg lιατοoεlμιhrοι vο οnοlε16rοdlμe το τ*r*,λεqrlfr*π, fJι.'γκFftτοflμκ 1l*rrιrnl
αγti:vο καl δφ'r θο εnrρ*ψουμε ηγ χωρ|q θμα κοτεδ&φι{lr}.τοιJ lζfllvft}vlt(οιrltpfiτουg.

Ξεκvθμε &μεοα αγcilvα διαρκεiαq, με αΠεpγtα'(ζ κ:vηTοrΙσf1οεη ουγκειrτμilοεl
διαμορruρiο+ κοτολl1ψεtξ κα| κ*θε nΦοφορο μΞπο.

EτEλvουμε οαφ*ξ μdvυμο πpοξ Tη1. t(ι,β*pvη(rη !(θΙ τη1, Ιtολrπκft ftγεοiι
του Υ,Y,κ.A. Ψf, αnοΦΦροuv ΞEdt καl τΦpE-E- υl.δ ψξφlαη οrrαpfδεκrο ξ1θδπ
t{&μnυ κgl Yg καθEοουι, σTG Tpαrrθζ| του Amλδγου.

Ι(αλοιiμε Tl$ Γ|οfuτιx*g HγεοEgq τ{ilΨ Kομμιrrr*v κ|lΙ TΦ,ξ Eλληrrε
βουλευτεφ rr n&glουY επi*rημη Itα| υπ*ΦΘuvη θ*οη, l,τηY επlχεipηση Tη
Ιtυβ*pvησrιξ νg μηv αφξαεl τinοηu δpθm rrrο xtbpο τηg Υγεiαq
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