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Πνμξ
Μέιε μαξ
ΣΕΕ Θνάθεξ
Π.Ο. ΕΜΔΤΔΑ

Ανακοίνωση για απεργία αποχή από τις 18-1-2016
μέχρι 22-1-2016
Η ΕΜΔΤΔΑ Θνάθεξ ζομμεηέπεη ζηεκ πακειιαδηθή απενγία απμπή από
ζομβμύιηα θαη επηηνμπέξ με ηεπκηθό ακηηθείμεκμ από ηηξ 18-22 Ιακμοανίμο
2016 ύζηενα από ημ ελώδηθμ πμο απέζηεηιε ε Π.Ο. ΕΜΔΤΔΑ με ημ ΣΕΕ
Ειιάδαξ ζημοξ Τπμονγμύξ Οηθμκμμηθώκ, Ενγαζίαξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη
Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ θαη Εζςηενηθώκ θαη Δημηθεηηθήξ Ακαζογθνόηεζεξ.
Σμ Σεπκηθό Επημειεηήνημ Ειιάδμξ με ηε απόθαζε ηεξ Δημηθμύζαξ Επηηνμπήξ
ζηηξ 12-1-2016,ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ηεξ ΠΟ ΕΜΔΤΔΑ ζηεκ έθηαθηε
ζοκεδνίαζε ημο ζηηξ 11-1-2016, θαζώξ θαη ημ ζύκμιμ ηςκ ζοκδηθαιηζηηθώκ,
επηζηεμμκηθώκ, ενγμιεπηηθώκ θαη μειεηεηηθώκ Φμνέςκ ηςκ Μεπακηθώκ ζε
θμηκή ημοξ ζύζθερε ζηηξ 12-1-2016 αθμύ έιαβακ οπόρε ημοξ ηηξ θαηαζηνμθηθέξ ζοκέπεηεξ γηα ημ ζύκμιμ ημο Κιάδμο πμο επηθένεη ε ηοπόκ ρήθηζε ημο
ζ/κ ηεξ θοβένκεζεξ γηα ημ αζθαιηζηηθά πμο ζοκίζηακηαη:
α. ηεκ θαηάνγεζε ημο Σαμείμο μαξ ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ θαη ηεκ εκμπμίεζε
ημο ζε έκακ Φμνέα, πςνίξ θακέκακ δηάιμγμ, πςνίξ θαμηά ζμβανή μειέηε, πςνίξ ηεκ απαηημύμεκε μεηαβαηηθή πενίμδμ γηα μηα ηέημηα εκμπμίεζε θαη ηέιμξ
πςνίξ κα ιαμβάκεη οπόρε ηηξ ζεμακηηθόηαηεξ ηδηαηηενόηεηεξ πμο έπεη ημ Σαμείμ μαξ ζηεκ 8Οπνμκε ηζημνία ημο.
β. ηηξ ελμοζεκςηηθέξ αολήζεηξ ηςκ εηζθμνώκ γημ όιμοξ ημοξ Δηπι. Μεπακηθμύξ, με ηδηαίηενε δε ζθμδνόηεηα ζημοξ ειεύζενμοξ επαγγειμαηίεξ πμο
έπμοκ ζοκηνηβεί μηθμκμμηθά από ηεκ μθηάπνμκε ύθεζε θαη ημοξ μδεγεί εθηόξ
επαγγέιμαημξ, ημοξ κέμοξ Μεπακηθμύξ δε ζηεκ μεηακάζηεοζε.
γ. ηηξ ηενάζηηεξ μεηώζεηξ ηςκ ζοκηάλεςκ πμο πνμζδημνίδμκηαη ζε πμζμζηά μπό 20%-40%, δει. ζοκηάλεηξ επαηηείαξ μεηά από 40 πνόκηα ημοιάπηζημκ αζθάιηζεξ.
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δ. ηεκ μνηζηηθή θιμπή ηςκ αθόμα ορειώκ (ηενμομέκςκ ηςκ ακαιμγηώκ)
απμζεμαηηθώκ ημο Σαμείμο.
ε. ηεκ θαηάνγεζε ηεξ έθπηςζεξ θαηά 50% ζηεκ εηζθμνά Κ.. θαη Επηθμονηθήξ γηα ημοξ κέμοξ Μεπακηθμύξ ζηεκ πνώηε πεκηαεηία (ζεζμμζεηεμέκμ
πάκς από μηζό αηώκα).
ζη. ηεκ έκημκα αμθηζβεημύμεκε εγγομδμζία - πηζημδμζία από ημ κέμ
Φμνέα (ζεζμμζεηεμέκε από θαηαβμιήξ ημο Σαμείμο μαξ) πμο ζα μδεγήζεη
ζηεκ πιήνε θαηαζηνμθή ημ ζύκμιμ ηςκ μηθνώκ θαη μεζαίςκ ενγμιεπηηθώκ θαη
μειεηεηηθώκ επηπεηνήζεςκ ηεξ πώναξ, με ζοκέπεηεξ ζμβανέξ θαη γηα ηεκ απαηημύμεκε ακαπηοληαθή πνμζπάζεηα, γημ ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε ηεξ πώναξ θαη ημο ιαμύ.
ομμεηέπμομε ζηεκ
1. Απενγία - Απμπή όιςκ ηςκ Δηπι. Μεπακηθώκ από ηεκ ζομμεημπή ημοξ
ζε Σεπκηθά ομβμύιημ Ένγςκ θαη Μειεηώκ θαζώξ θαη από ημ ζύκμιμ ηςκ
Επηηνμπώκ με Σεπκηθό ακηηθείμεκμ ππ.( Επηηνμπέξ Ανπηηεθημκηθμύ Ειέγπμο,
Αοζαηνέηςκ θιπ,), θαη΄ ανπάξ μπό 18-1-2016 έςξ 22-1-2016, με δοκαηόηεηα ζοκέπηζεξ με κεόηενεξ απμθάζεηξ μαξ.
2. οκημκηζμό δνάζεξ με όιμοξ ημοξ θμηκςκηθμύξ θαη ζοκδηθαιηζηηθμύξ
Φμνείξ, με πνμηεναηόηεηα ημοξ επηζηεμμκηθμύξ Φμνείξ ημο ΕΣΑΑ (Νμμηθμύξ,
Τγεημκμμηθμύξ).
3. ομμεημπή ζε απενγηαθέξ θηκεημπμηήζεηξ πμο ζα απμθαζηζημύκ μπό
ΑΔΕΔΤ, ΓΕΕ, Ενγαηηθά Κέκηνμ θιπ
4. Καμπάκηα εκεμένςζεξ όιςκ ηςκ Μεπακηθώκ γηα ηηξ ζοκέπεηεξ αοημύ
ημο ζ/κ. Εκενγμπμίεζε ημο Πενηθενεηαθμύ Σμήμαημξ ημο ΣΕΕ -ΣΕΕ
Θνάθεξ θαη όιςκ ηςκ Εκώζεςκ Μεπακηθώκ ζε ζοκημκηζμό θαη με άιιμοξ
Φμνείξ, γηα πμηθίιεξ θηκεμαηηθέξ δνάζεηξ ζηηξ πενημπέξ εοζύκεξ ημοξ από
Έβνμ Ρμδόπε Ξάκζε.
ηόπμξ όιςκ ηςκ παναπάκς αγςκηζηηθώκ δνάζεςκ θαζώξ θαη όζςκ ζηεκ
πμνεία πνμζηεζμύκ είκαη ε απμηνμπή ρήθηζεξ αοημύ ημο ζ/κ πμο θαηαζηνέθεη ημ Σαμείμ, ημκ Κιάδμ μαξ ζοκμιηθά θαη κανθμζεηεί μοζηαζηηθά ηεκ
ακαγθαίμ ακαπηοληαθή πνμζπάζεηα γημ δηέλμδμ ηεξ πώνμξ θαη ημο ιαμύ από
ηεκ θαηαζηνμθηθή δμοιεία ηςκ μκεμμκίςκ.

Ο Γναμμαηέαξ

Γηα ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ

ηαύνμξ Σζάγθμξ
Μεπ. ειεθ. μεπακηθόξ

Ο Πνόεδνμξ

Αιέλακδνμξ Κεπμονόξ
Ανπηηέθηςκ Μεπακηθόξ
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