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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί στο σύνολό τους βιώνουμε καθημερινά συσσωρευμένα 
προβλήματα και κυρίως : 
• την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σε μια εποχή ανεργίας, 
απολύσεων, υπανάπτυξης 
• την αβεβαιότητα για την τύχη των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ 
• τις αδικαιολόγητες αλλαγές στον Νόμο 3919/2011, στην επιχειρούμενη κατάργηση των 
νόμιμων αμοιβών, στην εργασιακή ζούγκλα με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και 
στη μεθοδευμένη κατάργηση των επιστημονικών Φορέων των Ταμείων μας 
• την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των επιστημόνων, σε συνδυασμό με 
την υποβάθμιση των πανεπιστημίων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αλλά και την 
εικονική ισοτίμηση ΑΕΙ - ΤΕΙ 
• την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών με το βαθμολόγιο, που δεν αναγνωρίζει 
καν τα πέντε χρόνια σπουδών και το μισθολόγιο πείνας 
• τα οριζόντια νομοθετήματα διάλυσης της δημόσιας διοίκησης, με την εργασιακή εφεδρεία, 
την υποστελέχωση, την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου και την προχειρότητα 
νομοθετημάτων 
• τη διαχειριστική ανικανότητα ή σκοπιμότητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στο μηδενισμό του 
Τεχνικού Αντικειμένου, στην έλλειψη προγραμματισμού νέων δημόσιων έργων, στην έλλειψη 
κινήτρων για την αναθέρμανση των ιδιωτικών έργων και στη συνεχή μείωση του ΠΔΕ 
• τη συνεχιζόμενη χρόνια καθυστέρηση πληρωμών μελετητών και εργοληπτών 
 
Απέναντι σε αυτή την επίθεση και μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από συνθήκες άγριας εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας:  

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
• ξεκάθαρα προς όλους ότι θα διεκδικήσομε με αγωνιστικό τρόπο την αξιοπρέπεια, τη 
εργασία μας, την επιστημονική μας γνώση, την κοινωνική μας ασφάλιση 

• είμαστε εδώ για να αποτελέσομε την κοινωνική και αναπτυξιακή πρωτοπορία  
ΚΑΛΟΥΜΕ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ NA ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011: 

-  Στην 24ωρη απεργία και αποχή από τις εργασίες μας. 
-  Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, στην οδό Σταδίου 29 στην Αθήνα στις 9.30 το πρωί. 

-  Στην παράσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τα αποθεματικά του ασφαλιστικού 
Ταμείου, που θα γίνει στη συνέχεια. 

-  Στη συμβολική κατάληψη του Τμήματος Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ. 
 
 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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