
ΠΙΙΝΓΝΠ ΞΑΙΙΖΙΩΛ 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ 120                                                 ΑΘΖΛΑ, 10.10.2017 

 

24σξε ΑΞΔΟΓΗΑ 13 ΝΘΡΩΒΟΖ 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖ ΔΜΩ ΑΞΝ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΗΠ 11.00 

Ζ ΚΑΣΖ ΓΗΑ ΡΝΛ Ι.Δ.Ξ.Δ.Ρ.Δ. ΘΑΗ ΡΝ Ρ..Ξ.Δ.Ρ. ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ 

 

Τελ Παξαζθεπή πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηωλ Σπιιόγωλ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., 

ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ., ΣΣΕΤΕ θαη ηνπ Τ.Υ.ΠΕ.Τ.) κε ηνλ αλαπιεξωηή Δηεπζύλνληα θν Μπιωλά, ν 

νπνίνο επαλέιαβε ηελ πξόηαζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Ε.Τ.Ε. γηα θαηάξγεζε ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., 

έληαμε ηωλ κειώλ ηνπ ζην Εληαίν Τακείν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Εθάπαμ Παξνρώλ 

(ΕΤΕΑΕΠ) θαη δεκηνπξγία ζπκπιεξωκαηηθνύ ηακείνπ, ρωξίο όκωο λα γίλεη ζπγθεθξηκέλνο, 

παξά ηηο πεξί αληηζέηνπ δηαβεβαηώζεηο ηνπ θνπ Φξαγθηαδάθε θαη ρωξίο λα άξεη ην 

ηειεζίγξαθν παύζεο θαηαβνιήο ηεο επηθνύξεζεο. 

Η πνιηηηθή ηεο Δηνίθεζεο εμαθνινπζεί λα είλαη κεηέωξε θαη απξνζδηόξηζηε. 

Όζν ε Δηνίθεζε ηεξεί απηήλ ηε ζηάζε, νδεγεί ζε αδηέμνδν, ζηνρεύνληαο ζηελ 

ππνλόκεπζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ ζπληαμηνύρωλ θαη αδηαθνξώληαο 

γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. 

Όινη καδί ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα πνπ αθνξά ζηε δωή ζπληαμηνύρωλ θαη 

εξγαδνκέλωλ θαη ηώξα θαη ζην κέιινλ. 

 

ΠΔ 24σξε ΑΞΔΟΓΗΑ ΖΚΔΟΑ ΚΖ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΠΛΡΑΜΔΩΛ ΓΔΛ 

ΝΟΗΕΝΚΔ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΑΟΑ ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ  

 

Πηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηνπ Π..Δ.Ρ.Δ. : 

 Ξξνρσξνύκε απνθαζηζηηθά ζηελ 24σξε Ξαλειιαδηθή Απεξγία ηελ 

Ξαξαζθεπή 13/10/17 θαη ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζην Θεληξηθό 

Θαηάζηεκα ηεο Δ.Ρ.Δ. (Αηόινπ 86), ζηηο 11 ην πξσί, κε ηε ζπκκεηνρή 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. 



 Θιηκαθώλνπκε κε πεξηνδείεο, απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπγθεληξώζεηο 

ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. Ρελ Ρεηάξηε 18 Νθησβξίνπ πξνθεξύζζνπκε 

24σξε απεξγία θαη ζπγθέληξσζε ζην Λνκό Ιάξηζαο θαη ηελ Ξαξαζθεπή 20 

Νθησβξίνπ ζην Λνκό Αραΐαο. 

 Θαηαζέηνπκε Αζθαιηζηηθά Κέηξα θαη επηδηώθνπκε ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, γηα λα κελ δηαθνπεί ε θαηαβνιή ηεο επηθνύξεζεο. 

 Ξξνζδηνξίδνπκε ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ Θνκκάησλ, ώζηε λα 

ππάξμνπλ αλάινγεο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζε πνιηηηθό επίπεδν.  

Θαινύκε ηε Γηνίθεζε λα απνζύξεη ΡΩΟΑ ην ηειεζίγξαθν, λα ζεβαζηεί ηα 

δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ  θαη λα δώζεη ζαθείο 

απαληήζεηο πνπ ζα νδεγνύλ ζε ιύζεηο. 

Δλώλνπκε ηηο δπλάκεηο καο κε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο γηα λα αλαηξέςνπκε 

ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο.  

 

ΝΙΝΗ ΠΡΖΛ ΑΞΔΟΓΗΑ  

ΡΖΛ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 13 ΝΘΡΩΒΟΖ 

ΝΙΝΗ ΠΡΝΛ ΑΓΩΛΑ ΞΔΟΑΠΞΗΠΖΠ ΡΩΛ 

ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΚΑΠ 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖ ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΡΖΠ Δ.Ρ.Δ. 

 ΠΡΗΠ 11:00 

 

                       Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

                      Γηα ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 

 


