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                      ΣΔΣΑΡΣΖ 26 Ηοσνίοσ 2013 
ΠΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΘΗΛΖΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΟΛ ΟΑΔΔ 
                                               ΧΑΛΗΑ 
σγκένηρφζη διαμαρησρίας-ζσμβολικός αποκλειζμός 

            γραθείφν ΟΑΔΔ (Θορνάροσ 20) 8 π.μ 

σνάδελθοι 

Δπαγγελμαηίες, Βιοηέτνες, Έμποροι 

                       Πρέπει όλοι να είμαζηε εκεί !!! 
 
 Λα ζηαμαηήζοσμε ηη διάλσζη ηοσ ΟΑΔΔ. 
 Λα σπεραζπιζηούμε ηις ειζθορές ποσ ηόζα τρόνια δίνοσμε. 
 Λα απαιηήζοσμε ηο πάγφμα και ηην αποποινικοποίηζη ηφν 

οθειλών και οσζιαζηικές διεσκολύνζεις για ηην αποπληρφμή 
ηοσς. 

 Λα  διεκδικήζοσμε σγειονομική κάλσυη ηώρα για όλοσς ηοσς 
ζσναδέλθοσς και ηις οικογένειές ηοσς. 

 
Τν αζθαιηζηηθό καο ηακείν θηλδπλεύεη θαη καδί ηνπ  νη εηζθνξέο πνπ ρξόληα δίλνπκε . 
 Αθνύ δηαζπάζηζαλ θαη θνύξεςαλ ηα απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, αθνύ 
πεξηόξηζαλ ηε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζην ειάρηζην θαη αθνύ νδήγεζαλ ηελ αγνξά ζε 
καξαζκό κε ηε  ιηηόηεηα ,ζηέιλνπλ ην ινγαξηαζκό ζε καο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 
Οη ιεγόκελεο ξπζκίζεηο γηα ηα ρξέε ζηνλ ΟΑΕΕ όρη κόλν δελ αλαθνπθίδνπλ ηνπο 
ζπλαδέιθνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ιόγσ αλαδνπιεηάο  ,όρη κόλν  δελ 
θέξλνπλ νπζηαζηηθό νηθνλνκηθό απνηέιεζκα γηα ηνλ ΟΑΕΕ αιιά θαη αλνίγνπλ ην δξόκν 
γηα κηα εθηεηακέλε δηαδηθαζία πξνζσπνθξαηήζεσλ θαη πιεηζηεξηαζκώλ. Όια απηά ηε 
ζηηγκή όηαλ : 

 1.000.000 αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΕΕ είλαη ρσξίο γηαηξνύο θαη θάξκαθα. 
 Δηαξξένπλ πιεξνθνξίεο γηα βαζηθή ζύληαμε 360€ . 
 Ο θ. Πξνβόπνπινο ζπληζηά λα θαηαθύγνπκε ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 

Γεν έτοσμε άλλη επιλογή . 
Πρέπει να ενώζοσμε ηη θφνή μας .Κόνο εμείς μπορούμε να ζώζοσμε ηο 
ηαμείο μας. Ζ μοιρολαηρία και η απάθεια τειροηερεύει ηη καηάζηαζη. 

 ΕΖΣΑΚΔ 
1. Άμεζη αποδέζμεςζη ηηρ θεώπηζηρ βιβλιαπίων ςγείαρ ηος ΟΑΕΕ από ηην 

αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηοσλάτιζηον μέτρι ηο ηέλος ηοσ 2014. 

2. «Πάγωμα» (σωπίρ επιβολή ππόζθεηων ηελών και πποζαςξήζεων) ηων μέτρι ζήμερα 

οθειλών και δσναηόηηηα αποπληρωμής  μεηά ηην 1/1/2015 ζε πολλέρ δόζειρ,  

3. Ελεύθεπη επιλογή  αζθαλιζηικήρ καηηγοπίαρ, ηοςλάσιζηον μέσπι 31-12-2014 

4. Αύξηζη ηος ποζού οθειλήρ πος μποπεί να παπακπαηηθεί από ηη ζύνηαξη ηοσ   

     οθειλέηη από 20.000 € ποσ είναι ζήμερα, ζε 40.000 €. 

                                                     ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ – ΒΙΟΣΔΧΝΩΝ & ΔΜΠΟΡΩΝ   Ν. ΧΑΝΙΩΝ 




