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8 47 Boλoζ: Δ ομορτιrρiο γlo
μετoκiνηση ενoΧλητΙκοι
στη δ|o κηση- σUVδ|κoλ

ιlδη, η Rυβiρvηση σxεδ!δζε! τη σUrxδvεUση των noλ!1o'ρεiωv τou ΙκA. roU δεv
<αvτdnoκρiνoντo! σην σroσroλ!i τoυζD, δtlλωσε xτεξ o Unouργ6ζ Yγ€ioa
Avδρεoζ
^uΧoUρεντζoξ
o Eθν|Kδζ
oργoν σμδζ Πορoχiξ YΠηρεσ|ιbν
Yγεiοζ
/co ,η /o o.o-oηθ]ιε ω. μ.oo.'ρL -.ριo--.

σζ δοnοVεζ κο των nορoΧων Φην nρωτoβdΘμla
Φρoν,,δο .vιiο., σlo oJo-o ηι '-ερ,σ'ο.iζ ],l'

ση.
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σκoμη οερoδρoμ|o γ|ο

nζ ΝAτο]κεζ oVογKεζ
ι]: ]:J

σnοτdληζ>, oΠωζ ελεYε η κUβiρνηση τo! nAΣoK ΠoU
τoν ΘεσμoΘετησε κo| onωζ σUνεXΙζε νο δ oτεiνετo η σημερ|νη σ!γκUβ.ρνηση των τρlδν
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Σoμoζ: ΣUλλοληrηρ o γlο
την Yγεio τo οηoγεUμο τηζ

Aφου, λo noν, λεπoιργησε ωζ κλ Vη τoU Προκροι]rση, τdρο ετo μοζoντο σχ.δlo γlο nλiρη
οκρωτηρ oσιro τωV Uγεoνoμkων UnηρεσΦV τoιJ EoΠYY κο| τηζ μετοτρoΠηζ τo! <σε
oργoν!σμ6 oμtγωξ κo|vωvικηζ Aσφdλ|σηζ YYεiοζD με την τoιJτδxρoνη εκxδρηση τηξ
δ|oiκησηζ του σε |δ|δτεζ Kο κοτο nρoτμηση σε (δ!εΘv.ξ UψηλδβoΘμo Φiλεxοζ σrη
βοση πλliρouζ οnoη1δληoηq> γ|ο τiσσερο τοUλoX cπov Xρovlο, A!τo τo σxtδ|ο iΧε|
ετo]μnσε| η nεpiφημη oμοδο Δρoσηζ (τask FoΓce) γ|o τηv Ελλoδo οnoκoλιnτοvτοζ 6τ| (η

κUβiρvηση τηζ Eλλδδoζ onoφ6ασε νo ενtσxtiσει τo ρdλo τoU EonYY ωζ
αYoρdσri υnηρεσ|dv Yγεio9 με βdση τo μovτ:λo Yγεioζ κo!νoν!kηζ
Aσφdλ!σηζ,. Δηλoδη το iρΔην .iλιljτ.εi. τoU ΙKA Θο noψouν vo UΠoρχoUν εrω xoι
με τ|ζ UΠoβοθμlσμεvεζ σημερο naρox.ζ, κo o EoΠYΥ θο ογoροζε| μoVo UΠηρεσiεζ oΠ' τo
δηpδσlo, τoν δ|ωτ(b τoμ.o, τοUζ δi!oιζ,nζ |,1Ko κ.| γεν kδ οnο δλουζ τoUζ λεγδμενoUζ
"noρδΧoUζ Uγεiοζ,,

Γ|ο τ|ζ ΠρoτoβoΘμ|εζ Unηρεσiεζ

XPHΣ MAτHΛEΦοΝA
ΔPο|ν]oΛoΓ|A ΠΛo|ΩΝ

γΠεPAΣτ κolAP|ΘM

τask Force

ζητδ τη σιvτσξη

ΠρbKε|το γ ο μ|ο συγΧωνευση noυ τελ κο oδηγ€i

ΣτoF

KH Δ|AΔPoλ,lH

(rρooΙεσioU νδμoU

μ€ τηv

unoγωγη των rερ!φερε!oκd,ν δoμδν noPοxliξ σηv εuΘnvη τoυ uπoυργεiou
Yγεioζ (€Θν|κli γπηρεσio Yγεioζ)>. nρoκε|τo| γ|ο .νο σχ.δlo ΠoU .xεr nερ|γροψε| ο
ονοnληρωτηζ UΠoUρYδζ Yγεοζ Mdρ|οζ Σoλμia Ποροn.μnoντοζ σο Πρoεκλoγ κο
nρδγρομμο τηζ ΝΔ ioυ iρoβλ.iεl εvοio δημbσo σUσΙημο ΠΦY με τη σιrγχδνειrση των
n.aι].'.iii]]! τoιr Ιι<A κa των K.Vτρων YYεiοζ,
σε ν.oUζ οκρωτηρ οσμoιζ nρωτοβοθμ ωv

onωζ oμoλoγησε σοφωζ χτεζ K. o lnoLργδζ Yγεioζ Avδρioζ
ι,l λιiντoζ σo ροδ οσoΘμo
"Σκο!" κοr oVοφερδμεvoζ rζ σUγΙωvεισε ζ
^υRoUρ.vτζoζ,
τωv νoσoKoμεiωv, μετοξι] τoν ολλων, εnε: <Aνdλoγεζ τiτo!εξ €v.ργε|εζ Θo
εnοκολouθησoUν λoμβovoμ.vωv υπ6ψη τωv flo,\Uio,ρεiωγ τoυ ΙκA, των
Unηρεσ|Φν

κivτρΦv Yγεios, νoσoRoμε!oκ6v μov6δoν, o! oroiεξ δεv ovτonoκρiνoντo! Φην

ororoλιi τoUζ. Γivετo| μlo πρoσndΘεlo. Δεv εΙνol εitκoλo vo μετoβ6λouμε
δεδoμ.vo σnδ τη μ|α μερo σην 6λλη,.

GΞ'εεοs
oΔHΓ|EΣ
xPHΣ|Mο1ΣYΝΔEΣMoI

τo

Δηλoδη, οφοι οiοξiωσaν τlζ δημoσ|εζ μοV€δεζ Yγεiοζ, τδρο .ρΧoντο| νο τlζ δολισoUν
σo ονομο τηζ "εξo|koVδμ σηζ Ko oρ€oλoγ κηζ kοτονoμliζ των nbρων",

λοiκηση on6 <δ|εθv.ζ Uψηλδβoθμo στελεxoζΣ

H οργoνoτ|κη δoμi τοU EoηYY noU Θο οnoμε Vε , Θo anρ.Πε| vο οξ|oλoγηΘεΙ κο| vο
Πρoσoρμoσrεi βοσε| των vεων KoΘηκοντωv τoU EoΠYY,, σι]μφωνa με τηv τask Force, η
οnoa τoνiζεi] <Γ!'ouτov τo λdyo nροτεivετoi vo Φεγoσεi μδv!μo Φoν EoπYY
iνo γρoφεio δ|oxεiρ!σηξ τoυ iργou>. τo γροφεΙo οιrτδ Θo οnοτελεiτο οnb το
"δ οXε ρ ση .ργoι] {εμΠεlρoYνωμoνoζ ' δ|εθv.ξ !ψηλoβο€μo σr.λεXοζ σε βoση Πληρουζ

:Ιεδoν oiΘρ οζ
δvιμo NNΔ 2
μnoφdρ

ΣΙεδov o θρ oζ
ονεμο ΝΔ 1
μnoφ δρ

κο τ.σσερΙζ οκδμο

εpnε ρoγVδμoνεζ ΠoU Θο !nηρετoιV <τoΠlκδ
ΧoμηλbβοΘμο Φελ.xη", Δηλοδη, το.μnε|ρο mλixη οnδ δλο το οσφολ σΙrκο τoμεο no!
μετοφdρΘηkον σoν EoΠYY θο τεθoιV γ|ο 2'4 ΧρδV|ο !nδ την δloiκηση τoυ "γροφεioυ
δ|οXεiρ oηζ τoU .ρYoU,

onαoxbλησηζ),

ι]oλ|σο, !nορΧε| κo η nρδβλεψη γ]ο iδρ!ση μ οζ <μoνdδoζ δloxεiρlσηξ
εr!xε!ρημoτ!κd)v δ!oδ|κασ|ων, γεγoν6s nou Θο €n|τρiψε! Φov EoΠYY. vσ
oνoπτnξε! περo!τ.Pω kα! vo βελτtΔσε! τ!ξ εn|xε|ρημoτ!κiζ δ!oδ|ι(oσiεζ μετd τo

τελoζ τoU iργoU>.
AnoκολUnτ|ko γrο

τζ

N.εζ Περ|koniζ σΠζ nορoxiζ
εΠ|δ|ωξεζ οιJτoU τοU.pγοU εiνο τo κεφδλο|ο Πoυ ονοΦ.ρετo σ|c

<o EoΓlYY Πoρεχε| σοφ.ζ, kοθoρσμενo, εν|οio Πok.τo nορoXων βoσζομεVο σε σUμβaσε|ζ
με τoUζ nορδχoυζ σΙoV κλoδo Yγεioζ, το onoio iερι.Χε| μηΧονlσμoιζ nληρΦμliζ με βοση
δεiκτεζ οnoδoσηζ το οντκεiμεVo UnηρεσidJν τηζ oσφολ|σηζ Uγεοζ onοτελεi nολiκη
οΠδφοση ΠoιJ εξοpτδτο| οno nζ ο κoνoμ|κ.ζ δUvoτοτητεζ. AΠδ ην δnοψη τοU EonYY εiνo
o]μον |ιδ /ο U oρλε| J.νο .ιο .νo ο|]μ,vo o.iIo oρολ.ι/ γ|ο o1oUζ lo ζ
οσφολ|σμ.νo!ζ, Eni τoU Πορδvτoζ, ο EonYγ εξοκoλoUΘεi νο χρημοτoδoτε δ|οφopετka
nοκ.το noρoχδV γ|ο τoιζ nριilην οσφολ σμ.νoUζ δ oφoρετ|κιirν ooφολ|σnκων τομεωv,
ΩΦδσo, δεν ορκεi μδVο η δημ οι]ργiο εν|οioU Πoκ;τoU ηoρoΧδν' Πρ.nε|, εniσηζ, οιrτδ νο
oξo\o ]Θε, Uo ε ,ο ε\,.lηθε: οe nοo ζ |o-,|5 noρJ^ο/|o Ul]ρ,,σ|,ζ -o, ενο| o\ Uζ
οnσρoiτητεζ, (Eδκο UΠηρεσiεζ ΠoU δεν εΙνο| εnσημoνκ. τεkμηρ|ωμiVεζ. τo iδ|ο
εvδεXετo vο lσΧUε| κο| γ|o μεμoνωμενεζ nληθιrσμοκ.ξ μοVοδεζ), τo Πoκετο nορoxων
nρ.nε|, σε εn|Xερησ|oκο εΠnεδο, νο μετοφρoσrεi σε σUμβoσε|ζ μετοξυ τoιJ EoΓ]YY κo
ηορoXων τoU KλoδοU Yγεiοζ, γεγoVδζ ΠoU nερ λομβovεl λεnτoμ.ρε εζ γ|ο τo!ζ
μηxον|σμoυq nληρωμηζ, την nojoτητο κοr τov δγκo φρoντiδoζ (δεiκτεζ onοδoσηζ)' kοΘιbζ
Ko| τlζ σUμβoτκ.ζ nο|ν|κεζ ρητρεζ,.
Δηλoδη o EoΠYY nρdΠεr νο iερoρσε κο οUτδ το - με τζ ελοΧ|Φεζ δ oφoροΠο|liσε|ζ '
KoUτσoUρεμ.νo Πoκtτo nοροXδν κο νο ορο ωζ εn Χε|ρημoτiοζ τηζ γγεiοζ σον μ|ο
οσφoλ|σrκη ετolρεiο 0ηλοδη - noυ, Πiρο οi τζ εlσφoρ.ζ, Θο Unολoγiζε| κοl nζ nορox.ζ
ση βδση kοσlοUζ - oφ.λoUζ]

τo σXtδ|ο γ|ο τηV nληρη δ|ολUση τωv onoων δημδσωV UnηρεσΔv ΠρωτoβoΘρ|oζ Yγεioζ
εχoιrν anoμεiνεl εiνo δ]οκηρUγμdνο εδd Ko| κoρo, Στo Πλοiσο oUτδ, το τελευτoiο
δlnσΓημo nUKνdvoUν κο] το δημoσ ειμoτο ΠoU μ|λoUV γ|ο σιVδεση τωv δομδν τηζ nΦY με
την τoΠ|κη Δoiκηση, Ποι Θο ενlσχισε] oκομo Περ|σσδτερο τoν οVτoπoδoτ|K6 χdροκτηρο
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