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                                                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 Σν Δ.. ηνπ Σνπηθνύ Σκήκαηνο Ν. Φζηώηηδαο ηνπ .Π.Μ.Ε., ζηε δεύηεξε ζπλεδξίαζή 

ηνπ, ηελ 30 – 10 – 2012, απνθάζηζε: 

 

1. Να δηνξγαλώζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΜΕ θαη ην ΣΕΕ – ΣΑ ζεκηλάξην κε 

ζέκα «ΕΤΡΩΚΩΔΙΚΕ 2 & 8», ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2012. 

2. Να δηεξεπλήζεη ηελ δπλαηόηεηα δηνξγάλσζεο ηνπ επόκελνπ Παλειιελίνπ πλε-

δξίνπ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ζηε Λακία, ην 2013, ή, ελαιιαθηηθά, ηνπ 4
νπ

 

πλεδξίνπ Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο. 

3. Να θσδηθνπνηήζεη ηα ζπρλόηεξα εκθαληδόκελα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη 

λα παξέκβεη αξκνδίσο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

4. Να θαιέζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα εγγξαθνύλ ζην ύιινγν θαη λα ηαθηνπνηεζνύλ 

ηακεηαθά, ώζηε λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Γ.. πνπ ζα νξηζζεί ζηελ επόκελε ζπλε-

δξίαζε ηνπ Δ.. 

 

Επίζεο, απνθάζηζε όηη ζπκθσλεί θαη ζηεξίδεη ηελ απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ .Π.Μ.Ε.  

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ζρεδηαδόκελα από θπβέξλεζε θαη ηξότθα αληηιατθά κέ-

ηξα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, 

    Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Τ Μ Ε

  Σε κείσζε ησλ πάγησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ   

       εηζθνξώλ ηνπ Σακείνπ, κε έληαμε όισλ ησλ έξγσλ παξαρώξεζεο. 

  Σελ εμαζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα όινπο. 

  Σελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ΕΣΑΑ, ησλ Κιάδσλ ηνπ, ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηελ πα-

ξακνλή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  θάιπςεο  ζην  ΕΣΑΑ  θαη  ηελ  αλαηξνπή  ηνπ  

Ν. 2469/1997 πνπ ππνρξεώλεη ηα αζθαιηζηηθά Σακεία λα θαηαζέηνπλ ηα απνζε-

καηηθά ηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο. 

  Σελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο 

αλεξγίαο ηελ νπνία επηδνηνύκε. 

  Σελ  νπζηαζηηθή  εμαζθάιηζε  ηεο  έλλνηαο  ηνπ  άλεξγνπ  κεραληθνύ  κε  ηηο  

αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, πνπ πξνο ην παξόλ δελ πθίζηαηαη. 



  Σελ αλαπιήξσζε ησλ πεξίπνπ 2 δηο. € πνπ απώιεζε ην Σακείν από ηελ αλα-

δηάξζξσζε ησλ Οκνιόγσλ θαη ηηο παξάλνκεο αιρεκείεο πνπ ζπλερίδεη ε Σξάπεδα 

ηεο Ειιάδνο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ Κξάηνπο, από ηελ ηξηκε-

ξή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ν. 2084/1992, πξνο ην Σακείν καο, ύςνπο πιένλ ησλ 

600 εθ. €. 

  Σελ αθύξσζε ησλ αλάιγεησλ δηαηάμεσλ θαηάξγεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ  

θαη ηεο νξηδόληηαο άδηθεο θαη ζπλερνύο θνξνιόγεζεο. 

  Σε κε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηε καηαίσζε ηνπ άδηθνπ εληαίνπ  θνξν-

ινγηθνύ πνζνζηνύ 35% γηα όια ηα εηζνδήκαηα από ην πξώην επξώ. 

  Σελ ύπαξμε ελόο ηεξαξρεκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ άκεζε ελεξγν-

πνίεζε ηνπ ΕΠΑ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΠΔΕ θαη ηελ επάξθεηα ηερληθνύ πξνζσ-

πηθνύ ζηηο αληίζηνηρεο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο. 

  Σελ αλαραίηηζε ηεο απαμίσζεο ησλ κεραληθώλ ηνπ δεκνζίνπ κε ηηο ζπλερείο κεηώ-

ζεηο κηζζώλ θαη ηα άδηθα θαη νξηδόληηα ραξάηζηα. 

 

 Τζλος, συμμετζχουμε στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε το Τ.Ε.Ε., όπως αυτζς 

εκδηλώνονται από τα ΤΕΕ – ΤΑΣ. 

                                                               Ο  Πξόεδξνο                                                   

                                     

                                                     Δεκήηξεο Κνπβέιεο                                                    

 


