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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των διπλωματούχων Μηχανικών αποφάσισε η 
Δ.Ε. του ΤΕΕ μέχρι την 4/11/2012. 

Απέναντι στις αδιέξοδες πολιτικές που ισοπεδώνουν το ασφαλιστικό σύστημα, διαρρηγνύουν την 
κοινωνική συνοχή, απαξιώνουν το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και εξαθλιώνουν το σύνολο 
του εργατικού και επαγγελματικού δυναμικού της χώρας, αντιπαρατάσσουμε δυναμικά τη συνοχή 
του κλάδου.  
Αυτή την κρίσιμη ώρα για την επιβίωση των Μηχανικών οφείλομε όλοι μαζί με σύμπνοια και 
αγωνιστικότητα να αποτρέψομε τις δρομολογούμενες εξελίξεις που ισοπεδώνουν - εξαφανίζουν 
τον κλάδο και πλήττουν την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. 
       

Κ α λ ο ύ μ ε  
 
Όλα τα μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου να στηρίξουν το διεκδικητικό πλαίσιο και να συμμετάσχουν 
στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις μέχρι 4/11/2012:  
• Αναστολή εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του ΤΕΕ. 
• Αποχή από όλες τις Δημοπρασίες, τακτικές και επαναληπτικές, σ’ όλη την χώρα. 

• Αποχή όλων των εκπροσώπων-μελών μας από επιτροπές, συμβούλια, εκπροσωπήσεις. 

• Στήριξη και συμμετοχή στην παντεχνική - πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα 

διοργανωθεί από το Τ.Ε.Ε. και τους άλλους φορείς στην Αθήνα, την Παρασκευή 02/11/2012 και 

ώρα 12:00 στην Πλ. Συντάγματος και το Υπουργείο Οικονομικών. 

• Ετοιμότητα για συμμετοχή και σε κάθε άλλη μορφή αντίδρασης που θα αποφασιστεί στα πλαίσια 

των κινητοποιήσεων. 

Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε 

• Τη μείωση των πάγιων ασφαλιστικών εισφορών.  
• Την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους. 
• Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Ειδικών - Προνοιακών Παροχών και την κάλυψη της 
ανεργίας την οποία ήδη επιδοτούμε. 
• Την αποτροπή ένταξης του κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Μηχανικών στον 
ΕΟΠΥΥ και την παραμονή στο ΕΤΑΑ. 
• Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών του, την ανατροπή του 
Ν.2469/1997 που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 



• Την αναπλήρωση των περίπου 2 δις ευρώ που απώλεσε το Ταμείο από την αναδιάρθρωση των 
Ομολόγων και τις παράνομες αλχημείες που συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την 
καταβολή της οφειλής του Κράτους, από την τριμερή χρηματοδότηση του Ν.2084/1992, προς το 
Ταμείο μας, ύψους πλέον των 600 εκ. ευρώ. 
• Την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης του εργασιακού πλαισίου και της 
οριζόντιας άδικης και συνεχούς φορολόγησης. 
• Τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαίωση του άδικου ενιαίου φορολογικού 
ποσοστού 35% για όλα τα εισοδήματα από το πρώτο ευρώ. 
• Την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 
και την αύξηση του ΠΔΕ με επαρκείς Δημόσιες Υπηρεσίες. 
• Το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των επιστημόνων με τις συνεχείς μειώσεις 
μισθών και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια. 
• Την ανατροπή της επιχειρούμενης πολιτικής διάλυσης των φορέων των Ελλήνων Επιστημόνων 
και προάσπιση του απολύτως κατοχυρωμένου θεσμικού, παρεμβατικού ρόλου τους ως επίσημων 
επιστημονικών συμβούλων της Πολιτείας. 
 
Δεν πρέπει να επιτρέψομε τις πολιτικές που διακυβεύουν την αξιοπρέπειά μας, την ύπαρξη 
μας, το μέλλον μας. Με θυσίες διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία, για εμάς, 
για τα παιδιά μας.    
 
                                                                                                 Η Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου 
 
 
 
               ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΤΣΙΩΛΗ 


