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48ωρη  Πανελλαδική  Απεργία 
στις  19 και 20 Μάρτη 2014 

 
 Συμμετέχουμε στη 48ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, που είναι ενταγμένη στον αγωνι-
στικό σχεδιασμό που εξελίσσεται όλο το μήνα Μάρτιο και θα συνεχιστεί με πολύμορφες δράσεις, Γε-
νικές Συνελεύσεις, συλλαλητήρια, αποκλεισμούς, Δημόσιων Υπηρεσιών στην προσπάθεια δημιουργί-
ας Πανδημοσιοϋπαλληλικού μετώπου. 

Κατά 
 Των απολύσεων με όποιο όνομα και αν εμφανίζονται.  
 Της πλήρους αποδόμησης – διάλυσης του Δημοσίου και της παράδοσής του στα ιδιωτικά 

συμφέροντα. 
 Του ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας.    
      Στον αντίποδα απαιτούμε 
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά. 
 Στήριξη και ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 
 Σταμάτημα του σχεδιαζόμενου ξεπουλήματος και επανάκτηση του Δημόσιου πλούτου που 

ήδη εκποιήθηκε.  
Επίσης στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας και σ΄ ότι αφορά στην Αττική    

αποφασίστηκε από κοινού με Σωματεία και Φορείς Μηχανικών κινητοποίηση για τα ασφαλι-
στικά μας προβλήματα και την στήριξη του Ταμείου μας, διεκδικώντας :   
 Καμιά αποστολή οφειλής στο ΚΕΑΟ που αποτελεί μηχανισμό κατασχέσεων. 
 Κατάργηση των απαράδεκτων μνημονιακών αυξήσεων των εισφορών και ταυτόχρονα νο-

μοθετική πρωτοβουλία για μείωσή τους (αντίστοιχη της μακροχρόνιας κρίσης του Κλάδου 
και της ανέχειας που έχει επιφέρει). 

 Αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. 
 Αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου Μηχανικού και ουσιαστική κάλυψη της ανεργίας 

σύμφωνα με τις προτάσεις του Ταμείου και των Φορέων των Μηχανικών.  
  

Για την Αττική καλούμε τους Διπλ. Μηχανικούς την Τετάρτη 19/3/14, στις 09.30 στο 
ΚΕΑΟ Πειραιώς 28, θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29             

και κατάληξη στην απεργιακή συγκέντρωση  στην πλατεία Κλαυθμώνος. 
 
Διεκδικούμε την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ- ΔΝΤ και κάθε κυβέρνησης 
που θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική.  
 
 

 


