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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 3-2-2012  
 
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συνεχίζοντας τις αγωνιστικές του κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο των 
Πανελλαδικών κινητοποιήσεων που έχει προκηρύξει το ΤΕΕ απέναντι στις μνημονιακές και αδιέξοδες 
πολιτικές της κυβέρνησης που έχουν καταργήσει μέχρι σήμερα με αντιδημοκρατικό και βίαιο τρόπο 
όλα τα θεσμικά και επιστημονικά κεκτημένα των Μηχανικών, συμμετέχει στην Πανελλαδική 
Παντεχνική απεργία στην Αθήνα στις 11:30 πμ έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Σταδίου 29. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
- να καταργηθούν οι απαράδεκτες και υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, που απειλούν με 

διάλυση το μεγαλύτερο επιστημονικό και στρατηγικό κλάδο της χώρας  
- να σταματήσει τώρα η άγρια καταλήστευση και η συστηματική υποβάθμιση του υγιούς ταμείου μας και να 

προστατευθούν τα αποθεματικά του     
- να μετατραπεί το ΤΣΜΕΔΕ σε πραγματικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των Μηχανικών και να 

σταματήσει η απαξίωση και οι αντιδημοκρατικές αποφάσεις που οδηγούν στην κατάργησή του  
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

- των αλλαγών στο Ν.3919/11 και στην επιχειρούμενη κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών 
- της ισοπέδωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών και της υποβάθμισης των 

Πολυτεχνικών Σχολών 
- της επιβολής βαθμολογίου που δεν αναγνωρίζει τα 5 χρόνια σπουδών, του μισθολογίου πείνας και των 

οριζόντιων νομοθετημάτων διάλυσης της Δημόσιας Διοίκησης 
- της ανυπαρξίας αναπτυξιακού σχεδίου και την προχειρότητα νομοθετημάτων 
- της διαχειριστικής ανικανότητας υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και της συνεχούς μείωσης του ΠΔΕ  
- των επιλογών που οδηγούν στη χρόνια καθυστέρηση πληρωμών από το Δημόσιο εργοληπτών και 

μελετητών 
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

να συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργία της 3ης Φεβρουαρίου 2012 για να: 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ τις μεθοδευμένες ενέργειες απαξίωσης των Μηχανικών 
ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ την αντίθεσή μας στην απαράδεκτη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που διαλύει 
τον κλάδο μας 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ την άμεση λήψη μέτρων για τη διάσωση του τεχνικού κόσμου και την ανάπτυξη 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ σε κάθε πολιτική που καταστρέφει τη ζωή μας, το μέλλον μας, τη χώρα μας 
ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ την οικονομική εξαθλίωση,  ισοπέδωση, σπίλωση των Μηχανικών 
ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ότι είμαστε παρόντες για να πρωτοστατήσομε σε κάθε ενέργεια που θα βγάλει τη 
Πατρίδα από την κρίση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
για συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πανελλαδική Παντεχνική 

Απεργία στην Αθήνα στις 11:30 πμ έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Σταδίου 29. 

 
 
 
 

Αναχωρήσεις λεωφορείου 
(Παρασκευή 3-2-2012) 

 
Μεσσηνία : από Διοικητήριο Καλαμάτας,  ώρα : 7.00 π.μ. 
Αρκαδία & Λακωνία : από Σταθμό ΟΣΕ Τρίπολης,  ώρα : 8.15 π.μ,. 
Αργολίδα :  από Κόμβο Στέρνας, ώρα : 9.30 π.μ. 
Κορινθία :  από Π.Ε.Ο. πλησίον Ισθμού – καφετέρια 24ωρο, ώρα : 10.00 π.μ. 
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