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Πξνο: 
 
 
Κνηλ.: 

1) Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ 
2) A’ Βάζκηεο ΔΜΓΤΓΑ 
 
1) ΣΔΔ Σκ. Γσδεθαλήζνπ 

 
ΘΔΜΑ : Κηλεηοποηήζεης γηα ηο Αζθαιηζηηθό 
ρεη. : 1) Τπ΄ αξηζκόλ 6775/08-12-2014 αλαθνίλσζε Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ 

 
αο ελεκεξώλνπκε όηη ηελ Σεηάξηε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2014 ζηηο 11.00π.κ. ε Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. 

Γσδεθαλήζνπ από θνηλνύ κε ην Σ.Δ.Δ. ηκ. Γσδεθαλήζνπ νξγάλσζαλ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 
γηα ην Αζθαιηζηηθό ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ζην λεζί ηεο Ρόδνπ ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 
– ΣΜΔΓΔ ζηελ νδό Μεηξνπόιεσο 4 ζηε Ρόδν. Παξάιιεια κε ηε ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε 
4ώξε ζπκβνιηθή θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, αθνύ επηδόζεθε, ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
ΔΣΑΑ ΣΜΔΓΔ ζηε Ρόδν, ςήθηζκα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ηκ. Γσδεθαλήζνπ. Δπηπξόζζεηα 
δόζεθε ζπλέληεπμε ηύπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο, θαη αθνινύζεζε ελεκέξσζε – αληαιιαγή 
απόςεσλ κε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζπλαδέιθνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο γηα ην 
Αζθαιηζηηθό. 

Δίλαη πεξηηηό λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ην 
Αζθαιηζηηθό. ην ρέδην Γξάζεο 2013 – 2016 ηεο Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. γίλεηαη πιήξεο θαη εθηελήο 
αλαθνξά ζην ζέκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο κεδεληθέο παξνρέο ζηελ πξόλνηα θαη ζηελ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηηο ζπληάμεηο ηεο πείλαο, ηηο εηζθνξέο ζηα ύςε, θαη ηελ 
«επέλδπζε» όινπ ηνπ ελαπνκείλαληνο, κεηά θαη ην PSI,  απνζεκαηηθνύ ζηελ δηάζσζε ηεο 
Σξάπεδαο Αηηηθήο.. 

πλάδειθνη, Η θηλεηνπνίεζε ζηε Ρόδν είρε κεγάιε ζπκκεηνρή από Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο 
ηνπ Γεκόζηνπ & Ιδησηηθνύ ηνκέα. Η Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ κε ην Σ.Δ.Δ. ηκ. Γσδεθαλήζνπ 
πξνέβεζαλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θηλεηνπνηήζεηο κε ζθνπό ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θιάδνπ 
Παλειιαδηθά. Καιούκε ΟΛΑ ηα Γ.. ηωλ Α’ Βάζκηωλ ωκαηείωλ λα αλαιάβοσλ αλάιογες 
πρωηοβοσιίες ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ηνπ Σ.Δ.Δ. Καιούκε ηο Γ.. ηες 
Π.Ο. ηες Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.. λα αλαιάβεη πρωηοβοσιία ζσληοληζκού ηωλ θηλεηοποηήζεωλ 
ώζηε απηέο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ Διιάδα. Η επόκελε θηλεηνπνίεζε αο 
είλαη ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ. Όινη καδί έρνπκε ηελ δύλακε λα κεηαηξέςνπκε ην Δ.Σ.Α.Α. -  ΣΜΔΓΔ από 
Σακείν Γηάζσζεο Σξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ζην Αζθαιηζηηθό Σακείν Μεραληθώλ πνπ ζα 
έπξεπε λα είλαη.  

Γηα ηο Γ.. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Φηιήκωλ Φραληδής  
Μεταλοιόγος Μεταληθός 

 

Η Γεληθή Γρακκαηέας 
 
 
 

Μίθα Μηταιάθε  
Αρτηηέθηωλ Μεταληθός  
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