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Ηράκλειο 08-10-2012

Στα πλαίσια των πανελλαδικών κινηµατικών δράσεων του κλάδου µας
Καλούµε όλους τους συναδέλφους διπλωµατούχους µηχανικούς

να απέχουµε για το διάστηµα από 8/10/2012 µέχρι 18/10/2012
από όλες (και όταν λέµε όλες , εννοούµε όλες!! )
τις Επιτροπές, Συµβούλια και ∆ηµοπρατήσεις Έργων
Αγωνιζόµαστε διατρανώνοντας ενάντια:
•
•
•
•
•

Στη διάλυση κάθε εργασιακού δικαιώµατος, οι απολύσεις και οι στρατιές των ανέργων
που µεγαλώνουν καθηµερινά µε γεωµετρική πρόοδο.
Στη συντριβή των αποδοχών µας (επιχειρούµενη περαιτέρω µείωση αποδοχών,
κατάργηση 13ου- 14ου δείγµατος εναποµείναντος µισθού ,επιδόµατα τέκνων κ.α.).
Στη διάλυση του ∆ηµόσιου Τοµέα, η ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των δράσεών του, η
συστηµατική σπίλωση των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Στη διευρυνόµενη φοροµπηχτική πολιτική πάνω στις πλάτες µισθωτών και συνταξιούχων
αποκλειστικά και τα κάθε λογής χαράτσια.
Στην κατάρρευση των Ασφαλιστικών µας Ταµείων µε τις συνεχείς κλοπές των
αποθεµατικών τους, συνοδευόµενη από δραµατικές µειώσεις συντάξεων (κύριων και
επικουρικών), εφάπαξ, κοινωνικών παροχών και εξευτελιστικά επίπεδα υγειονοµικής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης:
 Καµία καταβολή χρηµάτων του Ταµείου στην Τράπεζα Ελλάδος. Ανατροπή του Ν.
2469/97 που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταµεία να καταθέτουν τα αποθεµατικά
τους στην Τράπεζα Ελλάδος.
 Ακύρωση των αυξήσεων στις εισφορές που προβλέπει το άρθρο 44 του Ν.
3986/2011.
 Άµεση εφαρµογή του Κλάδου Ειδικών Παροχών και άµεση ανάληψη µέτρων
ανακούφισης των ανέργων και των χαµηλού εισοδήµατος Μηχανικών και
ταυτόχρονη βελτίωση των παροχών υγείας.
 Άρνηση ένταξης του Κλάδου Υγείας του ΤΣΜΕ∆Ε στο ΕΟΠΥΥ, ταυτόχρονα δε µη
µετατροπή του σε ΝΠΙ∆.
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Πανελλαδικές Κινητοποιήσεις του Κλάδου
Για το ∆.Σ.
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