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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
4ωξε ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ : 10 Δεθεκβξίνπ 2014 εκέξα Σεηάξηε 11:00 – 15:00 

Κηλεηνπνηήζεηο γηα ην Αζθαιηζηηθό 
 
ηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 15νπ Σαθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α. θαη όισλ ησλ  εμώδηθσλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ηεο Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α., ηνπ 2014, κε ηηο νπνίεο ηίζεληαη ζπλνιηθά ηα αηηήκαηα ηνπ Κιάδνπ 
θαη ηεο απόθαζεο ηνπ Δ.. ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. Δσδεθαλήζνπ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 04 Δεθεκβξίνπ ηνπ 
2014, απνθαζίζηεθε ε έλαξμε θηλεηνπνηήζεσλ γηα ην Αζθαιηζηηθό ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ζηε 
Ρόδν. Οη θηλεηνπνηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από θνηλνύ κε ην Σ.Ε.Ε. ηκ. Δσδεθαλήζνπ θαηόπηλ ζρεηηθήο 
απόθαζεο ηεο Δ.Ε. απηνύ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 10 κελόο Δεθεκβξίνπ ηνπ 2014 εκέξα 
Σεηάξηε.  

Η πιήξεο άξλεζε κέρξη ζήκεξα ηεο Κπβέξλεζεο, λα ζπδεηήζεη ηα κεγάια αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά 
πξνβιήκαηα ησλ Δηπι. Μεραληθώλ κε ηελ Οκνζπνλδία αιιά θαη κε ηνπο άιινπο Φνξείο ησλ Μεραληθώλ καο 
ππνρξεώλεη λα αληηδξάζνπκε αγσληζηηθά. Οη βαζηθνί καο ζηόρνη είλαη ε απνηξνπή ηεο δηάιπζεο ηνπ Σακείνπ 
καο κέζσ ηεο επηθείκελεο ελνπνίεζεο, ε επηζηξνθή ησλ " θιεκκέλσλ " απνζεκαηηθώλ καο ιόγσ PSI (1 δηζ., 
800 εθ. €), ε θαηάξγεζε ησλ § 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3986/2011 πνπ επέβαιε ιεζηξηθέο απμήζεηο 

εηζθνξώλ, ε θαηάξγεζε ηνπ θαηαζρεηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ ΚΕΑΟ θαη ε απνπνηληθνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ 
νθεηιώλ θαζώο θαη ζσξεία άιισλ ζνβαξώλ θαη θξίζηκσλ αηηεκάησλ καο.  

ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ, πξνθεξύζζνπκε 4ωξε ζηάζε εξγαζίαο ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ 
Μεραληθώλ Δεκνζίωλ Τπαιιήιωλ κειώλ ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. ηνπ Ννκνύ Δσδεθαλήζνπ, ζηηο 10 
Δεθεκβξίνπ ηνπ 2014 εκέξα Σεηάξηε από 11.00 έωο θαη ηε ιήμε ηνπ ωξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε, από ην Δ.. ηεο Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α. Δσδεθαλήζνπ θαη ηε Δ.Ε. ηνπ Σ.Ε.Ε. 
ηκ. Δσδεθαλήζνπ, ζπγθέληξσζε ζηα γξαθεία ηνπ Ε.Σ.Α.Α. – ΣΜΕΔΕ ζηε Ρόδν (νδόο Μεηξνπόιεσο 4). Σελ 
ίδηα εκέξα ζα δνζεί ζπλέληεπμε ηύπνπ θαη ζα γίλεη ελεκέξσζε & αληαιιαγή απόςεσλ ζην ζέκα ηνπ 
αζθαιηζηηθνύ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σ.Ε.Ε. ηκ. Δσδεθαλήζνπ.  

Η παξνπζία ΟΛΩΝ είλαη απαξαίηεηε! 

 
Γηα ην Δ.. 

Ο Πξόεδξνο 
 
 

Φηιήκωλ Φξαληδήο  
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο 
 
 

Μίθα Μηραιάθε  
Αξρηηέθηωλ Μεραληθόο  
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