
 

Συνεχίζουμε τον αγώνα  

για τη διάσωση των Ταμείων μας 

Όλοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ 

το Σάββατο 3/11/2012 
 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012   

Συνάδελφοι, 

Η βάρβαρη μνημονιακή πολιτική υπέστη σημαντική ήττα χθες στη Βουλή, μετά την 

καταψήφιση της  “τροπολογίας Στουρνάρα”, με την οποία οι κλάδοι Υγείας του 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ-ΤΑΤΤΑ-ΤΣΕΥΠ) και η περιουσία του, αλλά και των 

Ταμείων των δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, τραπεζοϋπαλλήλων, οδηγούνταν 

βιαίως στον ΕΟΠΥΥ. 

Η άμεση και δυναμική κινητοποίηση του κλάδου μας στον κυβερνητικό 

αιφνιδιασμό είχε ένα πρώτο θετικό αποτέλεσμα. 

 

Οι πόροι, η περιουσία και οι παροχές στους ασφαλισμένους του Ταμείου μας 

εξακολουθούν όμως να κινδυνεύουν καθώς η αδηφάγα λογική της τρόικας και 

των κυβερνητικών εταίρων ενάντια σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα και παροχή, 

δεν έχει ακόμα τελειώσει.  
 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του 

Τύπου και δηλώνει για άλλη μια φορά την σταθερή, αμετακίνητη, κατηγορηματική 

αντίθεσή του απέναντι στις βίαιες κυβερνητικές μεθοδεύσεις για κάθε σχέδιο 

επαναφοράς της επίμαχης ή άλλης τροπολογίας ή ρύθμισης που θα αποσκοπεί 

σε περαιτέρω καταλήστευση των αποθεματικών Ταμείων που δεν επιβάρυναν 

τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα σέβεται τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα 

τους.   

 

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αγώνα και της επαγρύπνησης όλων μας  

αλλά και εν όψει των νέων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, 

που συνεχίζονται από τις 6πμ της Δευτέρας, 5 Νοεμβρίου,  

έως 6πμ της Τρίτης 6 Νοεμβρίου 2012,  

θεωρούμε περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη,  

ουσιαστική και αποφασιστική την παρουσία όλων μας  

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 

2012 και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα). 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 

ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας 

 

Ο  Α Γ Ω Ν Α Σ   Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι 
 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

   

         Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 

   

 

  Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                                 Θανάσης Αλατάς 

 

 

  


