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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
 

Κινητοποιήσεις Μηχανικών – Αποχή από τις εργασίες μας και από τη συμμετοχή μας σε όλες 
τις Επιτροπές και Συμβούλια 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 

με δράσεις και πρωτοβουλίες που προστατεύουν και επιδιώκουν 

• το κράτος δικαίου 

• το κοινωνικό κράτος 

• μια κοινωνία αειφόρου ανάπτυξης και αλληλεγγύης 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 

• ενάντια σε μια πολιτική που δεν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή, το 
δημόσιο συμφέρον, τη δημοκρατία 

 
• ενάντια σε μια πολιτική που δεν δίνει διέξοδο από την κρίση 
 
• ενάντια σε μια πολιτική εξαθλίωσης των εργαζομένων, των πολιτών, των ευπαθών ομάδων 
 
• ενάντια σε μια πολιτική ισοπέδωσης των επιστημόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
 
• ενάντια σε μια πολιτική περιθωριοποίησης των επιστημόνων, ιδιαίτερα των νέων, αναλγησίας 

και κατεδάφισης του ασφαλιστικού συστήματος 
 
• ενάντια σε όλους αυτούς που για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους προστρέχουν στην 

Τρόικα και εμφανίζουν ως δεσμεύσεις της χώρας πολιτικές κοινωνικής αναλγησίας και 
ξεριζώματος των δημοκρατικών θεσμών 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 

• για την ανατροπή του Μνημονίου και της πολιτικής που το εφαρμόζει 

• για τη σύνταξη και εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου εξόδου από την κρίση με 
προτεραιότητα 

o στο εθνικό συμφέρον 
o στην οικοδόμηση μιας εθνικής παραγωγικής δομής 
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o στην προστασία του ευρωπαϊκού εργασιακού πλαισίου και του κοινωνικού κράτους 
o στη θεμελίωση της Δημοκρατίας στη χώρα μας και στην Ευρώπη 

Με το νέο Μνημόνιο, επιβάλλονται πολιτικές: 

• κοινωνικής βαρβαρότητας και εξαθλίωσης 

• κατάργησης των επιστημονικών και συνδικαλιστικών Φορέων 

• περαιτέρω ύφεσης 

• πλήρους εξάρτησης και της, χωρίς προσχήματα, επιβολής στη χώρα των απόψεων 
παραγόντων άλλων χωρών, ακόμη και για το πότε θα γίνουν εκλογές 

Επιβάλλονται πολιτικές που ουσιαστικά και σημειολογικά οδηγούν σε: 

• χτύπημα των εργαζομένων (η αιφνίδια κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ είναι η 
σφραγίδα και το σήμα στην κοινωνία) 

• χτύπημα της οποιαδήποτε ανεξάρτητης φωνής και οποιουδήποτε θεσμού διαμορφώνει 
απόψεις μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία (οι προβλέψεις για την ακύρωση του 
ρόλου και της λειτουργίας του Τ.Ε.Ε, των Δικηγορικών Συλλόγων, των Επιστημονικών 
Φορέων είναι η φίμωση της κοινωνίας) 

• χτύπημα των επιστημόνων και του ασφαλιστικού συστήματος (οι προβλέψεις για αύξηση 
των πάγιων εισφορών, για κατάργηση των αναλογικών εισφορών και η αποσύνδεση 
τους από νόμιμες αμοιβές είναι η κορύφωση της πολιτικής εξυπηρέτησης συμφερόντων) 

• προστασία όσων είναι οι «υπάλληλοι» εφαρμογής αυτής της πολιτικής (η 
αντισυνταγματική απαλλαγή στο νέο Μνημόνιο των στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος 
από την ευθύνη κακοδιαχείρισης και κλοπής των αποθεματικών μας αποτελεί το 
κορυφαίο παράδειγμα κατάλυσης του κράτους δικαίου) 

Σε αυτό το πλαίσιο το Τ.Ε.Ε,, σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς 
φορείς των Μηχανικών και συγκροτώντας κοινό μέτωπο με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τον 
Ιατρικό Σύλλογο προβαίνει για το άμεσο διάστημα στις παρακάτω ενέργειες και πρωτοβουλίες: 

• Αποχή των μελών μας από τη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές και 
Συμβούλια, από σήμερα και ως τις 29 Φεβρουαρίου 2012 

• Αναστολή, της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε από Πέμπτη 23 
Φεβρουαρίου ως την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 

• Αποχή από τις εργασίες μας και απεργίες - στάσεις εργασίας των Υπαλλήλων 
Μηχανικών, στο αντίστοιχο διάστημα, όπως εξειδικεύονται από τις 
συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς φορείς των Μηχανικών. 

• Διοργάνωση  Πανεπιστημονικής  Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας -  Συναυλίας 
μουσικής με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μανώλη Μητσιά, την Τετάρτη 29 
Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα. 

Το Τ.Ε.Ε, επίσης, για τα κατεστραμμένα καταστήματα και κτίρια μικρομεσαίων επαγγελματιών, για το 
ιστορικό κτίριο του κινηματογράφου "ΑΤΤΙΚΟΝ" καθώς και για το κτίριο του "ΑΣΤΥ", που σηματοδοτεί 
την Αντίσταση του Ελληνικού Λαού κατά της Γερμανικής κατοχής και της δράσης του ΕΑΜ, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ώστε μέλη του να εκπονήσουν δωρεάν τις μελέτες και τις επιβλέψεις που 
απαιτούνται και θα διαθέσει τα αντίστοιχα έσοδα που προκύπτουν από τις αντίστοιχες εργασίες στους 
πληγέντες επαγγελματίες. 

Η Αλληλεγγύη και οι κοινοί Αγώνες των υγειών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας θα είναι η 
απάντηση 


