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Aθdvα, υn|zaι

Προq
6λατaΣEYΠΙκA

EπHrc}γτA Eill{MEΡο*l

Σιιq aημεβvoυμε θtι dπιρq xαι θΙετε πληρoΦρηΘεL *xρuν αιlαμηEε{ ατo slte
www.iλa.f,r, οι πpoσglριvοt, πΙιla,€ξ μθ τη μoριοδ6τηοη+cατ*rαξη.ι }ltr Tξν πfuiριυοη
τl$v 1.86ο μvlμωv γιατμbv και oδoιπιtrτρωv lKA EΓAM.

Oποu lιιnιιgrΦιlαrτcι λ*θη και παραλεi$ειη για την rιλliρωη πιn, θ*αειlπ.
παβακqλριlμ πθρατι,lv alαrdgeΦγ οca ardqτηξ ημερομηνlqξdπωq αvα$€pεταιποv
διiκα ημεμiru, να εvημεpd'σθτ€ l(Gιι τnv ομoαποvδlα για τοι,ξ γurφoιlq βλη σαξ, οι
οποlοι rπτα ηv ftτοψ}ι ταυq *1ουv αEucηΘεl προrειμlfrευ ιrα εγEρlιiοoυμ αι6
tωιvο6 για τηv qrrομαt*Eταση ηξ οποιαοδriποtε α6ιricj

ΔιαβεβαΦvoυμε 6π θe uπερααrιιοroβμ ιε rd,Θε τpΦπο, τθυξ γιοπpο6q που ξοuν
αδικηθε[ και θα wεφιlaουιlε lτρΘξ αποκαt*σcBσIι τηqνoμιμ6τηταc, διρτι 6ιαΦoρεruc*
υπ*pμι κlvδυvοq anl ρι.lοηc τηq trληε διαδιrαρtαξ μEt ι|Ιοπolηοη ξ.

Ξαq εvημεpιirvουμε sπtοηq, δτι grη 1θεοιν{ Γεvur| tυvθλευοη τοu ΠΙΞ (E/1vΞο11},

ζηt{οaμ rαι *γιυe αττoδεκts απ6 τη rειπlιli Συvθλευοη ιlα livouv εEφεεq για τηv

ιnlαοτoλt ηξ λεπουργiαs τοu EoΠl{ δεδoβlου 6π η πpομιρ6ητα tcαι η αδυvαμiα
opγ&νωοηq λεπoυρψiα+ θa οδηγdσουv σE τtrλΕιπωρlιι yιατFο0q xαι'εαΦαλιοβυουφ

Υτιωrηρtξαμε τα 6ιαροvιrιi κλαδuti αιτrtμαtt μtrf,, (μθvι}ι€πoιι!σΞιξ trιιεrrrμgvυι6
Bα$μαλsγιo ιtλπ} τα οπolα επιβεβαιlilθηκαv για μιq αιsμα Φρ* ιr€οa ατd τηv

απΦαοη τηq ΓH,ιlΦt Συγ€λ:υαηξ lαt καταψθλθηrε η αvεπipκεlα, η αδuιlηdq η μ
τφοοβαοιβτητa ιζαι η i}"\cΦη αοΦ*λειεξ τθυ θυσfiματοq ηλεπρovιriε
αυιπαγογpd$ηαηg,

Eτιftηι η Γaπη Συνθλευαη του ΠlΣ επανuftβlιοαε ηv απθΦq,ofi τηξ για διεr6Ικnφ
Eθνιrrtη ευλλoγιriq Σιlμβαεηq Eργαοiαg, κcrtt πβ*ξΠ και πεpbπωαη α}ιοΦ'tF
δυvατθτητa αιlμι,βααηq με τΘv EοTTW 6λωv π,rυ γιcπριilν ποu eτιιθυ;rοΦv, αλλd,

κuρ[αpxι u'ισfρGιμμkrrηκε \rα δoθ€ι η δυvat$ητ* Yιtι συ\rrgγοlρdΦηοη καL

αvαrραΦ{ παρωtλιuιrαΙrν εξετtαeωv αιd 6λοuq τοoξ γιrrτροιlq ομι.ιβεβΜμfvοιrξ d }η

|ΙΕτον EοΠγγ.
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Eπ'3εβαuΙtθηκs γιc 1ιια αx6μη Φoρd η αιπtΘεη τοu ιaτριxοιi rιδoμοu αη αιlιπαοη και
λειτουpytα tου Ec}ΠΥΥ, πoυ €xει οαv olωπd τηι, tlεiΙrση τιιru δοιαvιilv uγεiαξ μ r&θε
Ψ6πο, με glταξιι.πκ*q ουμβ*οειξ μE τουq γιrπροι}q. μεiυgη τou ετπrτflου παpοχtυl
και μγΦλεξ eπΦαριlιπειξ σtloυξ αα$αλιηr*ιευq.

ExΦpigτηκε η κ*Θετη αrπlθεη στιξ σιrιttΣtrεr3gειξ Nοοοκoμkυv κtrι Tμημlτοv,
E$εlpε{α ιιαι l(arιiργηαι τιdv EενΦv oργαιlπιilγ Θtoειrv αe 6λοuq τauξ τομEk ηq
τιερlθαλΨηq.

Eπigηι ζητιiΘηκε η lφoοταοla τou Tαμiοu π.rγ ηθιογoμιlιι1ν flΣnv) απιi τιg
αποsθαειg για κoιiμ1ια oμλ6γuπ, αΦαψdη του ιδpιiπα τρν YFφγυμιrιhv rτοu

μrdvια κατω[θεται ατο Tcμ!ο μαι xaι πτο$αοlοτηκE \rα γlvouv dλεξ oι αvαγ*α[εq
εvθργειεg για τηv πρooποtα τηξ ,τεριουσ(qξ rcυ Tα1lεiοUl τΠξ sαρμαlιεuτπιiq
τaρtθαλι|'ηξ πou βf,αιιππι αuτιt ηv επο['t oτov α€pα κgι vq διaoΦαλιlπεt το μEλλοv
π,lv guιηdιξειfuv μαη.

Θιι αxολομθdοει και vεdτεβη αιlαλutuιd εημsρu;η για θλπ τα ξητttιιαrg

Για ηv EιαελsσΞΦ Γραtηlretα
ηq Παvελλrlvιαq Qμοοποιdtrq Γιετμnν lKA ETA]ι, (ΠοΣEγΠlκA
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