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 Αθήνα, 14-12-2009 
 
 
Αρ. Πρωτ.:2966      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συµµετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα 
συλλαλητήρια στις 17 ∆εκεµβρίου 2009 µε στάση εργασίας από τις 12:00 έως 
το τέλους του ωραρίου και καλεί τα µέλη της να διαδηλώσουν συντονισµένα µα-
ζί και µε άλλους εργαζόµενους µε µια φωνή την αντίθεσή τους στις πολιτικές 
που επιβάλουν το κεφάλαιο, η Ε.Ε., η ΕΚΤ και η Κυβέρνηση για ανάκαµψη της 
οικονοµίας, µε αύξηση της ανεργίας, µείωση των µισθών, προσωρινή και ανα-
σφάλιστη ελαστική εργασία, απολύσεις, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, 
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, µείωση των παροχών Υγείας–Πρόνοιας, 
νέες ιδιωτικοποιήσεις και φόρους.  

Οι εργαζόµενοι παράγουµε τον πλούτο και είναι ασύγκριτα µεγαλύτερος 
από κάθε άλλη εποχή, τόσο που επιτρέπει σήµερα ακόµη και τον δραστικό πε-
ριορισµό του χρόνου εργασίας. Είναι ώριµο και αναγκαίο να αυξηθούν οι µισθοί, 
να έχουµε όλοι σταθερή δουλειά, να µειωθεί ο εργάσιµος χρόνος και τα όρια 
συνταξιοδότησης. Σύγχρονες δωρεάν παροχές στην Παιδεία, στην Υγεία, στην 
αναψυχή. Να σταµατήσει ο βιασµός του περιβάλλοντος στο όνοµα της ανάπτυ-
ξης. Ανάπτυξη µε κέντρο τον άνθρωπο. Και όµως αυτοί µας τα στερούν σχεδια-
σµένα και θέλουν να µας γυρίσουν δεκαετίες πίσω.  

 

Καµιά εργαζόµενη µηχανικός, κανένας εργαζόµενος µηχανικός, νέα και 
νέος δεν πρέπει να µείνει στην άκρη, φοβισµένος και αµέτοχος. 

• Αποδοχές που να ανταποκρίνονται στην εργασία µας και στις ανά-
γκες µας. 

• Μαζικές προσλήψεις τώρα.  

• Μόνιµη σταθερή και µε δικαιώµατα εργασία για όλους. Κατάργηση 
των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

• Σύνταξη στα 60 για άντρες και στα 55 για τις γυναίκες. Μειωµένα ό-
ρια κατά 5 χρόνια αντίστοιχα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
µατα. 

• ∆ηµόσια δωρεάν αναβαθµισµένη παιδεία, µε κατάργηση κάθε επι-
χειρηµατικής δράστηριότητας. 
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• Αποκλειστικά ∆ηµόσια αναβαθµισµένη και δωρεάν Υγεία και Πρό-
νοια για όλους. 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων και ρυθµίσεων. 

• ΟΧΙ στην ποινικοποίηση των αγώνων.  

 

Καλούµε τις πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ να αλλάξουν στάση και 
να αρθούν στο ύψος των απαιτήσεων και των αναγκών του σήµερα και 
των εργαζοµένων και να υπηρετήσουν τους αγώνες και τις διεκδικήσεις 
τους, για τα οποία εξάλλου και τους έχουν εκλέξει. 

 

Προσυγκέντρωση των µελών της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής στις 12:00 
στην πλατεία Κάνιγγος. 

 
 
  
 

Για το ∆.Σ. 
της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

Απόστολος Καρασαββίδης      Ασπασία Κατσίκα 
    Πολιτικός Μηχανικός             Πολιτικός Μηχανικός 


