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Αρ. Πρωη. : 2 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
σμμεηοτή ζηην Πανελλαδική Απεργία  

ηην Πέμπηη ζηις 4 Φεβροσαρίοσ ηοσ 2016 
 

Η Ε.Λ.Δ.Τ.Δ.Α.. ΔΩΔ/ΟΤ θαηαδηθάδεη ηελ πξόηαζε ηεο Ιπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ γηα 
ην Αζθαιηζηηθό, ην νπνίν ζα επηθέξεη αλακθίβνια ηξαγηθέο επηπηώζεηο ζηνλ θιάδν ησλ 
Λεραληθώλ, θαζώο αιιάδεη βαζηθέο αξρέο ηεο Ινηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οη θύξηεο αιιαγέο 
ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ, ην νπνίν ζηάιζεθε πξν εκεξώλ γηα έγθξηζε ζηνπο δαλεηζηέο, είλαη: 

 Η ελνπνίεζε, κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, όισλ ησλ θνξέσλ Ινηλσληθήο Αζθάιηζεο 
ζε έλαλ εληαίν θνξέα, ρσξίο αλαινγηζηηθή κειέηε θαη δηάινγν κε ηνπο 
εκπιεθόκελνπο θνξείο 

 Η θαηάξγεζε ηνπ ΣΛΕΔΕ θαη ε νξηζηηθή απώιεηα ησλ απνζεκαηηθώλ καο 
 Οη απμήζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

 Οη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο θαη ε ζεζκνζέηεζε εληαίαο εζληθήο ζύληαμεο ζηα 384 
επξώ 

 Η θαηάξγεζε ηνπ επλντθνύ θαζεζηώηνο γηα ηνπο λένπο κεραληθνύο θαη 

 Οη απμήζεηο ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο  
 

πλάδειθνη,  
Σν Μνκνζρέδην απηό ΔΕΜ πξέπεη λα ςεθηζζεί. Θα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, 

αλεξγία θαη αβεβαηόηεηα. Η Ε.Λ.Δ.Τ.Δ.Α. Δσδεθαλήζνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο 
θηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα θαη θαιεί ηα κέιε ηεο όπσο: 

 πκκεηέρνπλ ζηελ εμαγγειζείζα Απεργία/Αποτή από Σερληθά πκβνύιηα, 
Επηηξνπέο θαη Δεκνπξαζίεο θαη γηα απηή ηελ εβδνκάδα από 1- 5 Φεβροσαρίοσ 
2016. 

 πκκεηέρνπλ ζηελ Πανελλαδική Απεργία πνπ πξνθεξύρζεθε από ηελ ΑΔΕΔΤ 
θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Π.Ο. Ε.Λ.Δ.Τ.Δ.Α. ηελ Πέμπηη ζηις 4 
Φεβροσαρίοσ ηοσ 2016.  

Η επηηπρία ηεο απεξγίαο απαηηεί καδηθή ζπκκεηνρή από όινπο καο. Ιαινύκε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζην λεζί ηεο Ρόδνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε, από ην 
Εξγαηηθό Ιέληξν, πγθέληξσζε δηακαξηπξίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο 
Απεξγίαο ζην Εργαηικό Κένηρο Ρόδοσ ζηις 10:30π.μ. 

 
Για ηο Δ.. 

Η Πρόεδρος 
 
 

Μιταλάκη Μίκα 
Αρτιηέκηων Μητανικός 

 

Ο Γενικός Γραμμαηέας 
 
 

Διακοζηαμαηίοσ Παύλος 
Αγρ. Σοπογράθος Μητανικός 
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