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Αθήνα 17/10/2011

                                         ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

      Συλλαλητήριο την Τρίτη 4ώρα μ.μ. 18  Οκτώβρη
    Απεργία 48ωρη Τετάρτη – Πέμπτη 19-20 Οκτώβρη  

Αρχίζει μία νέα εβδομάδα Απεργιακών κινητοποιήσεων. 
Για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στη  ΔΕΗ είναι 

προγραμματισμένο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα για το ασφαλιστικό, αφού 
όπως είναι γνωστό το ασφαλιστικό ταμείο κήρυξε στάση πληρωμών με αποτέλεσμα να 
μην πληρώνονται νοσήλεια, φάρμακα, εφάπαξ ενώ από τον Νοέμβρη θα υπάρξει 
αδυναμία για την καταβολή της κύριας σύνταξης.

Για το μεγάλο αυτό θέμα έχουν ΓΙΝΕΙ, τα εξής:

 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ στις 16:00
στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Εργασίας στην οδό Σταδίου

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, επίσης στην 48ωρη Απεργία που κήρυξαν
ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ για το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη

Πρόκειται για ένα Νομοσχέδιο το οποίο βάζει όλους τους Δημόσιους υπαλλήλους 
στο ενιαίο μισθολόγιο που ισοδυναμεί με μειώσεις πάνω από 50%, ενώ  η «εξαίρεση η 
δική μας» σημαίνει μειώσεις 17,8%, ώστε να φτάσουν συνολικά στο 35% από 2009 
μέχρι σήμερα.

«ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ»
Έγινε γνωστό ότι στο αρχικό σχέδιο υπήρχε διάταξη, όπου εξαιρείτο το τεχνικό 

προσωπικό, ενώ όλοι οι διοικητικοί εντάσσονταν στο ενιαίο μισθολόγιο. 
Ντροπή  όσοι επεδίωξαν να εξαιρέσουν τους εαυτούς τους, σε βάρος συναδέλφων που 
ζουν και εργάζονται στην ίδια επιχείρηση.
Ντροπή και στην πολιτική ηγεσία, η οποία προσπάθησε με ρατσιστική διάταξη να 
εφαρμόσει μισθολόγιο δύο ταχυτήτων. 

ΕΝΩΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΔΟΠ / ΔΕΗ
ΜΕΛΟΣ   ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ
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Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
Σας καλούμε σε επαγρύπνηση τώρα που θα ρυθμιστούν, ποιες περικοπές θα γίνουν και 
από πού θα γίνουν. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα φροντίσουν κάτι περισσότερο για τους 
εαυτούς τους. Θα τους αφήσουμε;

 ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την παρουσία μας στη ΔΕΗ, αλλά 

και για την ίδια τη ΔΕΗ. 

ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 


