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ΔEΛτIo τγnογ

Ση συvεrρiαση TΦU Διθικηπκoιl ιuμβουλlοu τομ Ιl(Α EΤAM ηq Ξ0/9/2010, εγκρΙΘηκε η

orrroψη σrμβαεωv μiοθιυ*1q fuγor, μ€ 1.a00 γβτpοι)ζ κυl oδoγnοτFουq οnΦ τo Ιl(A ETAM,

γιo 11pοvικδ δdαημο 1Ξ μηvtilv ttclι με οuvολlκl1 ομolβη 11.6οο cυρω.

Γιο τη οιlvοψη ουμβ&αεοlv, nρoτεροlδτητCt iχοuv oι γtοτρoΙ α onοiοι:

ο i1oυv Unηρεrησεl ηδη cπο IκA ΕTAM, οε δ},λουq οοφελατικοιig οργοvlο1.lοig κol crro

Δημδoιo, με onorοδf1Ποτε Φdση εργοσΙοξ
. δομ θXουv θΜη ψμιoθη θθοη σrο Δημfulο l't οs ΝnΔΔ
, ο Πρδεδροξ τηζ oμοοποvδiοq (ΠoΣΕYΠIlφ) κ. Μηοηλ Eλααrαροκη εκφpθζοvr(tξ κοΙ

τηv oμδθυμη nΦτoση δλωv τωY μελιbv τηq Θλομf:,i\aοζ ηξ Δlοiκηοηq τηζ ΠoΣEιTlIl(?ξ

rηη,τε τηv iμεοη nρδα}ηψη δλιυv τωv γlοτpοlv - οδοrmθτμυv, δοalv {:,ιηF η α0μβoοη

ft λiγεl τo εnδμεrlο;1ροvlκδ δdαrημο (800 nερiποU) κοl Tηv εΠd\ογit τωv υnολοinωv με

κρ'ηρ,o, δnωq orΦθρο'πoι στο Πρoεδρκδ Διαrογμο 1972οο8 (γο τηv nρ6οληψη

μδvlμωv μαrΦv-οδοvrlατρωv) -

. τοviσTηκε δTl niγlο μηιρι oημφo τοlαικη τou Ιl(A ETAM, ηταv η θμεαη οvαvθωαη τωv

oυμβθαεωv ο}rλθ και οι εn]TΘκTlκtg οvθγκεg τηg nερiθολψηg εmβi}'λΟυv τη γρηγopη

nρaο,ιηψη τοrv γοτριbv-oδοvπθτρ$)v τΦv οnοiωγ η αι)μfuαη d-ληξε f1 λd1γcι.

Η οπδφοοη αffift, τοu Δlοlκητrκοιi Συμβoυλiοu του Il{A ETAM, θα δnβιfuαrεΙ cπo Υπουρμiο

EργασiΘξ κοι Kolvωvlηg noφθληξ. nρκεlμivου vο εκδοθεi η Υnουργη Αnδφοοη ηq
nροoληψηg 1.4οο ψοτμbv κgι οδο\ΓπiTpΦv t(οl vο ορ1loει η δlο&κοoio.

oιrov οφoΦ ηv nροοληψη τωv 1Θ0 nρoαωnlκΦv ψmρΦv (ξει εψcρlθεi μοξ με τoUξ 1.40θ

οnδ τηv Tρ'μfλi inουργικfι εππρonf1), εvημφ{,rθηκομε iτΙ η ε,Eftγηοη nροζ θμμαη Θο

αοο1θεi crrrμ εnδμarη ωvεδρiοση τοψ ΔΣ-Ιlα EΓAM'

Πιαrειiουμε ση Yρηγορη Toκτοnoiηoη τωv ουμβδoεglv οι.rrδv, κοΘδσοv οl οvθγκξ τηξ

nφiθπλvng τoυ Ιl(A ETAM ξ1ουv φΘ6oε αε οριoκδ oημεlo'

H oμοσrιοιtδiο οnοπεi, υλonoiηοη πρv Unοο;(iσε&rv κοl Θιrvεργοοio onδ κθθε nλειJΦ,

nρoιcεrμθνου vo αrηρlχθεi η λεrrουργΙo τoυ Itα EΓAM σε μlο δ0oκολη nφiοδο Ψο Τη Χδρο.

Γro ηv Eκτελεαrικη Γρομμοτεiο
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