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Θεααολοviκη, 23 IοUλlου 2013

Eπiηqεoη τωv οtrληρωTωv lαTpΦv Τωv KE.Γ:.A.
Συμπαρiατεση ΙΣΦ

ο ΙΣσ σUμncρiεrraταi στov oYιbvα Tωv lαΥρdJv τομ ΕO]IYY
σεoααλοviκηζ & E. Eλλiδoξ ot oΙτοioι βpioκοvταl εδril καl 43
ημιξρεξ σε εΠiσxεση εργgσiαζ αnd Tηv σUμμεΤoX* τoυζ στg
Κ€vτρα Πlrrοποi ηοηξ AvαΠηρiqζ (κ,Ξ. Π.Ai.

Ol oυvοδελφοt ΠaραμAVουv αnλl1ρωτol αtΙδ τov Σεnτtμβμο του
2sΙ,2 καθξ To Ι,Κ,A, δεv onoπληριilvεΙ τξ οφε,λiζ TQU nοU
ΠρoκιjrΤΓouv οΠδ Tηv σUμμετoXη ΤoUζ σTo KEΠA. Πρ*nει vο Tογσθεi εδiλ
οτι υπαρyoυv αρKεTοi σUvδδελφol στoUξ oΠοiοUζ δδθηκαv οvακρiβd]
εκκαθορtrr,Kα γβ αμoβθζ τξ οΠobζ ouδinoTε .λoβαV και ovoγκοσTΙ<i θα
φορολoγηθοιjv γn οUTtζ Τξ οVι]ΠoρΚΓεζ αμoβtq.

Aντ, ουτo0 τo Ι.K.A. , nροσΠ0θει αΠελιbvταq με οΠολισεξ Vα
εξοVθγκθσεΙ τοUq γEΤροUζ vα στoμοTησouv TηV εt]byεση αξ Πορdvομη
κα| καTaΧρησΤΙ|iη, Xωρξ ομ0ξ Vα nροσφεuYεl σΤηV t]καnσυvη 0]ο"Τε vο
κρθεi εκεi εni τηg oυobg Το ζηTημα'

l.l τολοnωρb τωv οτδμωv με ovoΠηρb τωv οnοkτv KαθU{Γrερεi η
εξiτοgη τοUq oΠδ Το K.E.Π,A, λδγω τηg εnbxεοηq βαρ0vει αΠοKλε{,.rtΚα
εκεivouζ ΠoU οδUvοTοiν Vα δExεprΓroJv με σι,JσTδ κα| Vδμμο TρδΠo

δλο αυτδ Τo εuαbθηTο κο|vωvκδ εγXεiρημa'

ol γnτρoi Tωv Κ,ε.Π,A, εni μηvεg μετακrvοuvταl Xωρξ καμb δnοφολο,η
σε ΠερiΠτοJση ατυ1ημοτog. με πεvηρig οποζημκilο.εη oδοflορKωv ο!
oΠobξ δεv κολUΠτoUv τηv ΠρqγμαTE(η δαnαvη ToυζΙ με UΠοXρεωT|Kiζ
δnvυκrερεioεξ εΚrδζ *δραg μακρ* αnδ Tξ οlκoγθvεEq ΤοUξ κcιl Tηv
εργοσb τoυq αnληρωτοl, μl6vο κοt μδνo γn την εξυnηρ*τηση oUΤωV ΠοU
θxoυν ovογκη τηv ποτοποηαη τηg avαnηρbg τoυg, l-l κaτδοτοοη δμαη
εφTασε στo αΠρoxωρηΤo.

Kαλο*με To Ι.ΚA. αvαλ{,γ|ζδμεvο TlE εUθ*vεq τoυ va τηρηαεl
T|ξ υποσχiσεlξ Toυ κct| vo εκπλημilαε] iμεσα τΙq Uπoxρεdοσε.q
Toυ ΞΙροξ τoυq γlατpotiξ δσrε vg λiξεΙ η τoλα|nωρio τα}v Unδ
εξθταsη ΘσΘεvδv.

Πρinεl εn,οηg μετα αnδ δεξοδκη oυζητηοη με δλouq Τoυq nΤρκoιζ
φoρεξ Vα αvομoρφωθεi εκ βθρωv oλο το θiμο τηg λεrroυργbg τωv
K'Ε.Π.A., nροq To καλo τωv υnδ εξiτοoη αVαnηρωv ολλδ κοl τηg
δpαφαλκ;ηζ Tων γEτριbv noυ αυμμετθxoUV σε οLrΓο'
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