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ΔEΛTΙo TYΠoY

ΠoρoκoλoυΘi1ooμε onδ τo MME οvοκoιvιboεlq τωv Ynηρεolιilv Διoiκηoηg τoυ EoΠW,

γlo oκοvδολο δoov οφoρο oυvroγθq, φορμοκο, κυκλδμoτο γlοτρcbv.φoρμoκonolδv,
ΠoU δημ|ouργotv nρoβλημoτα γεvικδτερo στηV εμΠ|στoσUvη τωv noλtτδv αrηv
nερΙΘολψη κοl δημroυργεΙTo| oμoιρωση τηg εικovog _ oυκoφοvrηoη γεvlκδτερο τou

ιoτρlκoιi κδoμou Kο| |δ|oiΤερo ooωv υnηρετoΟv τηv ΠρωτoβdΘμlο ΠερΙθολψη.

ot ovoκolv<j:oεtg εivol γεvlκoλoγεq, xωρig vo ovοφθρoιrrol αroιxεiο To oΠoiο oημερo

Περ|σσδτερo οnδ noτθ εnlζητd τo oυvoλo τηg κolvωviοq noυ δoκlμοζετol oκληρd onδ

τηv κρioη σTηV o|Kovoμ|Klt ζωη κoι ατηv υγεiο'

Zητoiμε dμεoo vα δlευκρlvlαroιiv κα| vα δoΘotv πρog κdΘε κoτεiΘuvoη
oυγκεκρlμθvεg απαvrηoεlg καl αrol1εiα γ|o Vο σUVεργηooυμε δλol μoζi αrηv
noρoxη τηq nερiΘoλψηg με αξlonρtnεια Kα| Τηq οΠoφUγηζ τωv μελοvδv oημεΙωv noυ

oμoυρδvoυv τov κλoδo τωv γιοτρδv, o oΠoioζ αrηv nλεloψηφio τoυ υnηρετεi με
onoρdμlλλo ζηλo κoI υnευΘυvδτητα τo καθηκowο τoυ.

ol nρδxεlρεg κol γεvlκoλoγεg noρατηρηoεlg κοl δlonlαιδoεlq δεv ωφελotv τηv

nερieblψη κοt δεv xρηolμε0oυv αrov noλiτη πoυ καΘημερvd nρooθρxετol τo

noλυΙοτρεiο τoυ EoΠW οvrlμετωniζovrοg nληθog nρoβλημοτωv.

Tο εnικoιvωvloκd nυρoτεxvημοTo μΠoρεi nρooωρlvο vo δημloυργoiv ειrrυnδoεlg κot vo

τρoφoδoτotv το MME, δεv δivoυv δμωg λυoη αrη δυoκoλη κοΘημερlvδτητo noυ

βIδvoυv ooφoλloμθvol κoI loτρtκδ nρooωnlκδ.

Kολoιμε τηv Πoλrτεiο (Ynouργεio Yγεiog - Δroiκηoη EOΠYY), oιrri vο εξowλεi τη

δυvoμiκη σε εΠ|Ko|vωv|οκδ nοrxviδlo, vo δδoεl dμεoo λι}oεlg κol onοιrrηoεlg oε

nρoβλiμοτο τηg nερiΘολψηζ TωV noλ|TδV oλλδ κοr τηg λεlτoυργio τωv γlοτρΦv.

Πδτε Θo θΧoυμε θvο oξlδnIαro oiαrημo ηλεκτρovlκηg oυwoγoγροφηoηg?

Πoτε or noλiτεg Θo txoυv nρδoβoση στα noλυΙοτρεio vo κλεivoυv oυτonρooδnωg

ροιrrεβot yωρΙg vο εivol υnoxρεωμθvoι vο εξοιrrλoυv τηv nεvlxρη ToUζ σUvτοξη στo

τηλθφωvo τωv δloφδρωv ετοlρειδv?

Πδτε Θο εξοσφαλiσετε oξlonρεnεiq σUvθηKεζ κoI εργοolοκθg oΧθoεlζ αroυg λεlτoυργoυg

τηg Yγεiοg?

Πoτε εnIτθλoυg Θo δδoετε λtαεlg oε onλd κοθημερlvο nρoβλημoτo noυ τολoviζoυv τηv

nερiΘoλψη?



H εvημθρωoη τωv oυλλoγlκδv oργovωv γlo nρoβλημοτο noροβοτrκδτητοg εivol
υnoxρθωoη τηg Πoλlτεiog γ|ο Va oΠoφευxθoυv nρoβλημoτo τηg λειτoυργiog τηg
nερiΘoλψηg τωv noλlτδv κοl τηg oυκoφdvτησηζ τoU tοτρlκoυ oδμοτoq.

ol noλiτεg οnοlτo0v πρδτo on6 τoυg Δlolκoιlιrrεg, κοr μετd οno δλoυg τoυq υnoλolnoυg
εμnλεκδμεvoυg αrηv Yγεiο Ko| στηV Περiθoλψη, σoβoρoτητo, υnευΘuvoτητo, λ0oεlq
κol δlοιoovεlο.

H κolvωvio θxεl κoυρααrεΙ onδ λoγlo Ko| εn|Ko|VωVlοκd nοlxviδlo ΠoU δεV ωφελo0V, δεV
nρodγouv τηv οoφoλi1 nερiΘoλψη κol δεv κoΘορiζoυv τo γκρiζo τonio.

Γlo τηv Εκrελεαrlκη Γρομμoτεio

Tηq Ποvελληvlog oμoonovδΙog Γloτρδv ΙKA (ΠoΣΕYΠΙKΑ)
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