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Π.Ο. ΔΜΓΥΓΑΣ 
 
1) Α’ Βάζκηεο ΔΜΓΥΓΑΣ 
2) ΤΔΔ Τκ. Γσδεθαλήζνπ 

ΘΕΜΑ : Κινηηοποιήζεις για ηο Αζθαλιζηικό 
Σρεη. : Υπ΄ αξηζκόλ 6747/25-08-2014 αλαθνίλσζε Π.Ο. ΔΜΓΥΓΑΣ 
 

Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Γσδεθαλήζνπ κε αθνξκή ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο αιιά θαη 
ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθό απνθάζηζε ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 10/09/2014 
(Αξηζκόο Σπλεδξίαζεο: 06/2014)  όηη είλαη απαξαίηεην λα νξγαλσζνύλ θαη λα 
ζπληνληζηνύλ Παλειιαδηθά νη θηλεηνπνηήζεηο ζην άκεζν κέιινλ. Οη θηλεηνπνηήζεηο θαιό ζα 
ήηαλ λα είραλ ηελ ζηήξημε ηνπ Τ.Δ.Δ. 

Η Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Γσδεθαλήζνπ ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη ζε εκέξα πνπ είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΑΑ – ΤΣΜΔΓΔ, λα γίλεη θαηάιεςε ησλ 
γξαθείσλ, αθελόο κελ ζηελ νδό Μάξλεο ζηελ Αζήλα (όπνπ ζπλεδξηάδεη ην Γ.Σ.), 
αθεηέξνπ δε ζε όια ηα ηνπηθά ηκήκαηα ηνπ Δ.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΔΓΔ. Οη 18 α’ βάζκηεο 
Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ (εθηόο ηεο Αηηηθήο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ηα γξαθεία ηεο νδνύ Μάξλεο) 
είλαη εθηθηό λα θαηαιάβνπλ ηαπηόρξνλα ηζάξηζκα γξαθεία ηνπ ΔΤΑΑ - ΤΣΜΔΓΔ 
παλειιαδηθά. Οη θαηαιήςεηο θαιό είλαη λα πξνβιεζνύλ κε έλα εληαίν Γειηίν Τύπνπ ην 
νπνίν κπνξεί λα εθδνζεί θεληξηθά από ηελ Π.Ο. θαη λα δηαλεκεζεί ζηνλ αζελατθό θαη ηνπηθό 
ηύπν παλειιαδηθά από ηηο Α’ βάζκηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Δπίζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη 
ςήθηζκα ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ πξνο ην Γ.Σ. ηνπ Δ.Τ.Α.Α – ΤΣΜΔΓΔ κε θεληξηθά ζπλζήκαηα 
ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξνρώλ ηνπ ηακείνπ, ηε κείσζε ησλ εηζθνξώλ θαη ηελ 
απνδέζκεπζε ηνπ ηακείνπ από ηελ Τξάπεδα Αηηηθήο. Τέινο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαιό είλαη λα πξνθεξπρζεί ηξίσξε Σηάζεο Δξγαζίαο ηελ εκέξα ησλ 
θηλεηνπνηήζεσλ. 

Η Δ.Μ.ΓΥ.Γ.Α.Σ. Γσδεθαλήζνπ ζεσξεί όηη απαηηείηαη άκεζε θηλεηνπνίεζε γηα λα κελ 
νινθιεξσζεί ε κεηαηξνπή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ Μεραληθώλ ζε θόξν κε 
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ επηβίσζε ηεο Τξάπεδαο Αηηηθήο. 

Παξαθαινύκε γηα ελέξγεηέο ζαο γηα ηελ νξγάλσζε θηλεηνπνηήζεσλ σο άλσ ή ζρεηηθώλ 
κε απηέο παλειιαδηθά. 

Για ηο Δ.. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Φιλήμων Φρανηζής  
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Η Γενική Γραμμαηέας 
 
 
 

Μίκα Μιχαλάκη  
Αρχιηέκηων Μηχανικός  
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