
 
           

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ  

 
 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ συνάδελφου Χρ. 
Σπίρτζη, καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στη νέα συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής της 
εφαρμογής των αντισυνταγματικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής επιβολής εξωπραγματικών 
αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους. 
 
o Δεν έχομε το δικαίωμα ως Μηχανικοί και ως ΤΕΕ να επιτρέψομε να συνεχιστεί την πολιτική 

ισοπέδωσης του τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας. 
o Δεν έχομε το δικαίωμα ως παραγωγοί και επιστήμονες να μην αντιδρούμε στη συνεχιζόμενη και 

εντεινόμενη ύφεση, που οδηγεί τη χώρα στην πλήρη διάλυση και καταστρέφει τον ιστό της 
κοινωνίας και τα θεμέλια της οικονομίας. 

o Δεν έχομε το δικαίωμα ως πολίτες και άνθρωποι να μην παλεύομε ενάντια σε μια πολιτική που 
δημιούργησε 1,5 εκατομμύρια ανέργους και αποδυνάμωσε την παραγωγική δύναμη της χώρας. 

 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
  

 την αναστολή της απόφασης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του Ν.3986/11.   
 την παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους 
ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους.  

 την άμεση αποκατάσταση των «κουρεμένων» αποθεματικών του Ταμείου μας. 
 την ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων στις συντάξεις και τις παροχές του Ταμείου. 
 την άμεση ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών παροχών και  
 την κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξόφλητες ασφαλιστικές οφειλές.  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
 

Τα μέλη μας να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στις 
14:00, έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα). 
 
Οι πρωτοβουλίες και οι Αποφάσεις του ΤΕΕ απέναντι σε μια άδικη, ανάλγητη και αδιέξοδη 
κυβερνητική, μνημονιακή πολιτική δεν επαρκούν. Η στάση της αδρανοποίησης, της ιδιώτευσης, 
της αποχής, δίνει παράταση σε μια συνεχιζόμενη επιδεινούμενη πολιτική που, ενώ γνωρίζει, αγνοεί 
προκλητικά τα αδιέξοδα και τα προβλήματά μας. 
Η μαζική συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη. 
 
Λόγω της μη έγκρισης του προϋπολογισμού του ΤΕΕ από το Αρμόδιο Υπουργείο το Τμήμα δεν έχει 
τη δυνατότητα να διαθέσει μεταφορικό μέσο για τη μετακίνηση των συναδέλφων της Περιφέρειας στη 
συγκέντρωση. 
 
              Συναδελφικά  
   

           Η Πρόεδρος  ΤΕΕ Πελ/σου 
 
                     Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη                         


