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Συνεχίζουμε τον αγώνα 

Νέα στάση εργασίας την Τετάρτη 5/12/12 από 12:00 μμ έως 16:00 

και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 

(Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, 12.30 μ.μ.) 

 

 

Τα Δ.Σ. των Ενώσεών μας (ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΠΠΕΑ, ΠΕΛ, ΕΠΠΗΤ, ΕΦΕ) καλούν τους 

εργαζόμενους του Κλάδου να πάρουν μέρος στην 4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, 

από τις 12:00 μμ έως τις 16:00 και να δώσουν δυναμικό παρών στην συγκέντρωση έξω από το 

κτίριο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Καλλιρόης 5 & Περραιβού) στις 12:30 μμ, όπου θα συζητηθεί μετά από 3
η
 

αναβολή το αίτημα των Ενώσεών μας για την διαφύλαξη των αποθεματικών και των πόρων του. 

 

Συγκεκριμένα, τα Δ.Σ. των Ενώσεών μας ζήτησαν από τη διοίκηση του Ταμείου να λάβει απόφαση ότι: 

 Διαφωνεί στην ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ και θα εξαντλήσει κάθε 

μέσο για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων του που οδηγούνται σε διαρκή υποβάθμιση παροχών. 

 Διαφωνεί στην μεταφορά πόρων, περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ και δεν 

θα προβεί στην έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων, έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεων 

του έναντι των ασφαλισμένων, ενώ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την υπεράσπιση της κοινής 

περιουσίας του, ως ένα βήμα για να μπλοκαριστούν όλες οι περαιτέρω εξελίξεις. 

 

Είναι φανερό ότι η διοίκηση του Ταμείου αποφεύγει να πάρει σαφή θέση ανακαλύπτοντας διαρκώς 

νομικά ή τεχνικά κολλήματα.  Απαιτούμε να αναλάβει τις ευθύνες της και να διαφυλάξει τα δικαιώματα 

των ασφαλισμένων, ενάντια στην αντεργατική λαίλαπα της συγκυβέρνησης. 

 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχτούμε κανένα τετελεσμένο και καταγγέλλουμε εκ των 

προτέρων κάθε προσπάθεια υλοποίησης των αντι-ασφαλιστικών αποφάσεων της κυβέρνησης.  Η 

κυβέρνηση θα μας βρει αντιμέτωπους στη νέα προσπάθεια «κουρέματος» των αποθεματικών των 

Ταμείων που για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σημαίνει βέβαιο θάνατο. 

 

Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα μας στην υπεράσπιση  

των πόρων και των παροχών του Ασφαλιστικού μας Ταμείου. 
 

 

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων 


