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Σε οημεplη αυvtwευξη τinου του ΔΣ ΤΟU Εο τoviεΓηκοv το εξι]g:

Τc τεkιrrοiο μθτμ nου πρβλinοιτar οnδ το μημοvlο δεv εξunηρετουv κοvεvα
δημοolovομικδ mδγo αλλi awiθετα θa αuξ{αοuv τιg δonδvεg ατο xιi.lpο τι'1g uγεioq.
Ercr:μο*με δτt το κivητρο τωv vομοθετδv εivol nεριiργωq ιiποnτο

Qλο το nρoβ\μοτc οξuιrοwοl κaθημεp!vδ.

ol μloθοi τωv vοοοκομεlακιi:v lατριi:v nερlκδπτοvrοl δραμοτικi

ol εφημερiεg εivοr οnλξpωτεq

Oι εlδtκευδμεvοt βαααviζοιτ'αl αnδ τη γραφειaφοτiα κοl τηv οδlaφορiο.

ol εkuθερoεnαγμλματiεq εργοατηρlοκοi κοl οt κλιvlκοi οUlrδελφοl δεv ixουv
εrοπρdξεr δεδoυλευμdvο ακ6μη οnδ τo 201Ο

Η ivrοξη Του EΤAA_TΣAY σrοv EoΓTrY'οδηγεi ιrrηv uφορnομ κοt τωv τελεuτοiωv
nερlουοlοκιi:v αrolxεiωv τοu τομεiοu μοζ Που προθρyοπ-αl MoΝΟ οπδ εlαφορθg
υγεlοvομlκιi:v'

Η vομοθiτηοη τηq οvαγραφηg τηq δpοαrlκηq ouοiαq, οιτi τηq υioθiτηα'ηq εvδq
ουοτl1μοτοq κοτοπολiμηοηg τηq πολυφορμοκiοg, nου θο οniφεpε δlrλδαlο
oIκovoμlκδ δφελοq xωρig περεμβiσ'εlq ο-rο εiδοq κοl στηv nαiτητο τοx φαρμiκων,
δnωq ο ΙΣΘ τεψηριωμθvα ειoημθηκε, μαq oδηγεi αε ευλομq κο: οoβcρθg υnoψiεq.

Η αφaiρεαη τωv ουτovoητωv οτolxεlωδιilv δεοιrrολογlκιλv φpογμιilv γο τηv iδρυαη
κοι klτουργiο τωv lδlωτlκδv ιατρεiωv κal εργοεrrηρiωη nου loxiloυv οε δλη τηv
Eυpιbπη ατην nρωτοβiθμlο φρoιτiδο υμiοg, με vεδτερο vδμο ΤοU 3s19/11 καl περi
τιq εniοημεg προεκλoγκiq δεομεilοεtq τηq ΝΔ ολλα κal τlq εni μi1vεg υnοαyiαεlq τηg
πολτιηg ηγεοiοq τοu ΥΥ1(A, εκθiτoυv οιεnανδρθωτα τουq iδloυg αλλ& και τοr":q

noλiτεq οε κvδ0ιnυq.

Η πρoκλητlη δlοτηρηαη γροφειοκρcτlκδv δoμιbv nου δεv εξυnηρετo*v πcρi τηv
τακrοnοiηoη κομμοτlκιi:v φiλωη οnοxgλιjrrrει αnαρiδεκrη ιερθρ1ηoη
nροτεροlοτι]τωv.

Η nρδoφaτη ειrripωq δlφορ*iμεvη avοκοivαtοη τοU rοΓΤγY γlα τα nαλαrα xρiη
οnοnφoανατολiζει κολλεργιi:wοq φροΟδεq ελπiδεq.

Ο ΣΦ τουg τεkυτοioυg μ{νεq, ιiκοvε οuγκεφIμfvεq nρoτdαεrq Προζ τηv ημoiο του
υnoυργεiοu υγεiοζ o! οnoiεg αr6yευov ατη μεiωoη Τηζ γροφεloφοτiοq, τηq
noλυφαρμακiαq καt τοu κδοτoυq' Ποpδ το γεγοv6q δπ δδθηκε κοτ εnοvδληψ η
δlοβεβαiωαη δτi 8ο aκολου$οuααv οι οvαγκοiεq vομοθετκ*g nρωτοβοuλiεg τελκο
οuνiβη το οvriθετο' Μετd οnδ ουτη τηv οπaρiδεκτη oυμnερlφορ&, τηv οvοκολοuθiο
καi τοv εμποιγμδ. η μovοδlκ{ μοζ δυ\Λ]τδτητο εival vα εvημεμi:οοuμε τoυq noλiτεq
κol vα κολiαουμε τουg γlοτροtg σε κινητonο!ησ'εlE.

Προγρομμοτiζουμε οnεργlακη κητοποΙηoη με αιτriματa:

1. Ιοτρεiο δικalοιrrοι μδvο ο γlοτpδg'

2. ΣUιrΓαγογρdφηση με εnιαrημονlκotq δρουg * Χορ*γηση μivo
ouwεγογραφο*μεvωv φορμδκωv - κοviva φδρμοκο xωρiq lοτρικη ουv'rομ.

3. Αιrrοδlοiκητo οuτοτελiq ΤΣΑY.

4' Αιξηση των lατριxιilv μtα*ιbv κοι αμοlft}v καl αivδεοη τουζ με Tηv αnοζ1μiοαη
δοωv θο-rρο:οαv το τμnθζ του <μαζ τα φ*γομε> (δηλοδΛ τωv
βouiευτδv).

5. Πaραiτηοη τηg nο,\τηq ηγεοiοq τοu Ynουργεiοu Yμiοq.

Ο ΠΕ οποφ,οοlοε ηδη vο nροyιφr]αεl με τηv εvεργδ συμμεΤοXη τωv lοτρlκιbv
σUλΜy{rV, ομoonovδlιi:v, κλοδlκδγ οωμοτεiωv κοι vο nροετοlμαoεt - αε xpδvο που
vα εψυ&ταl τηv επlτυyΙα - τηv npιiπη αποτεkοματlη πανlατρlη 4Bωpη οnεργic.

o ΣΘ κaλεi τoUξ Fτρο0ξ Tηζ Θεσσαλot iκηq τo Σdββoτa 11 12l 2a!2 aτη
1ο:oι! n.μ. ο'rηv αiΘoυoα τou oυλλdγoυ {l'Ιλmεiα Aρtατoτ8λoυq 4) οε
εvημiρo}ση κEr συζητηση με θaμα:

<Η κατiργηoη τι6 ιprtr6 ατ1v aσαΙσIt πE EτρΞΦξ δ:i τoυ μvημοviοu>
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