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6 Φεβρουαρίου 2012 

 
Το ΤΕΕ ζσμμεηέτει ζηεν 24ωρε Γενική Απεργία ηες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, ηεν Τρίηε 7 

Φεβροσαρίοσ 2012, ενώ ζσνετίδεηαι ο διεκδικεηικός αγώνας ηων Διπλωμαηούτων 

Μετανικών ηες τώρας  

 

Σν Σερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο αλαθνηλώλεη όηη νη Δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί ηεο ρώξαο, 

όισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ, εξγαδόκελνη ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε δηεθδηθεηηθό αγώλα ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε κήλα, ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά ζηελ 

24σξε Γεληθή Απεξγία, πνπ πξνθήξπμε ε ΓΕΕ θαη ε ΑΔΕΔΤ γηα ηελ Σξίηε 7 Φεβξνπαξίνπ 

2012.  

Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ, Χξήζηνο Σπίξηδεο, κε δήισζε ηνπ «καλεί ηοσς έλληνες επιζηήμονες 

και ιδιαίηερα ηοσς μητανικούς, ποσ βρίζκονηαι ζηην αιτμή ηων ζσνεπειών ηης κρίζης και ηης 

ύθεζης, να ανηιδράζοσν δσναμικά ζηον νέο εκβιαζμό ποσ επιτειρούν οι δανειζηές ηης 

«ηρόικας», εις βάρος ενός ολόκληροσ λαού και ηης προοπηικής ηης τώρας».  Επίζεο, ν 

πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ θαιεί ηνπο Δηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο «να ζσγκροσζηούν μεηωπικά και 

αποθαζιζηικά με ηις δσνάμεις ηης ιζοπέδωζης, ηης βαρβαρόηηηας και ηης κοινωνικής 

αναλγηζίας». 

ην πιαίζην ηεο Γεληθήο Απεξγίαο ηεο ΓΕΕ θαη ηεο ΑΔΕΔΤ, ην ΣΕΕ ζπκκεηέρεη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ πνξεία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη θαιεί ηνπο 

Μεραληθνύο ζε πξνζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, ηελ Σξίηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, 

ζηηο 10.30 ην πξσί. 

Παξάιιεια, αύξην έρεη πξνγξακκαηηζηεί έθηαθηε ζπλεδξίαζε ησλ πξνέδξσλ ησλ 

Επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ ηεο ρώξαο, γηα λα νξγαλώζνπλ θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

αληηδξάζεηο, ελάληηα ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο πνιηηηθέο απαμίσζεο θαη δηάιπζεο ηνπ 

ειιεληθνύ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ, πνπ απνηειεί ην πην πνιύηηκν θεθάιαην ηεο ρώξαο.  

Σν ΣΕΕ ζπκκεηέρεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ΓΕΕ θαη ηεο ΑΔΕΔΤ ζηεξίδνληαο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο ρώξαο θαη ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ζε αληίζεζε κε όζνπο έρνπλ 

«πξνζηξέμεη» αλαξκνδίσο ζηελ «ηξόηθα» γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδίσλ ζπκθεξόλησλ 

πξνζβάιινληαο θαη ηνπο Έιιελεο θαη ηε Δεκνθξαηία καο. Παξάιιεια, ζέηεη ζηελ πξώηε 

γξακκή ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ. πγθεθξηκέλα, νη Δηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί 

ζπλερίδνπλ θαη θιηκαθώλνπλ ηνλ αγώλα ηνπο: 

 Ελαληίνλ ηεο επηβνιήο ππέξνγθωλ απμήζεωλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ 

κεραληθώλ ζε πεξίνδν ύθεζεο θαη κεγάιεο αλεξγίαο. 

 Ελαληίνλ ηεο θινπήο ηωλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ από ην θνύξεκα 

ησλ νκνιόγσλ. 

 Ελαληίνλ ηωλ αδηθαηνιόγεηωλ αιιαγώλ ζην Νόκν 3919/2011, ζηελ 

επηρεηξνύκελε θαηάξγεζε ησλ λνκίκσλ ακνηβώλ. 
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 Ελαληίνλ ηεο επηρεηξνύκελεο ηζνπέδωζεο ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ θαη 

ησλ επηζηεκόλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ 

Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ηεο ρώξαο αιιά θαη ηελ εηθνληθή ηζνηίκεζε ΑΕΙ θαη ΣΕΙ. 

 Ελαληίνλ ηεο ηζνπέδωζεο ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ κε ην βαζκνιόγην, 

ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη θαλ ηα πέληε ρξόληα ζπνπδώλ θαη ην κηζζνιόγην πείλαο. 

 Ελαληίνλ ηωλ νξηδόληηωλ λνκνζεηεκάηωλ δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, 

ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, ηελ ππνζηειέρσζε, ηελ αλππαξμία αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ 

θαη ηελ πξνρεηξόηεηα λνκνζεηεκάησλ. 

 Ελαληίνλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αληθαλόηεηαο πινπνίεζεο ηωλ έξγωλ ηνπ ΕΣΠΑ, 

ηνπ κεδεληζκνύ ηνπ Σερληθνύ Αληηθεηκέλνπ, ηεο έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνύ λέσλ 

δεκνζηώλ έξγσλ, ηεο έιιεηςεο θηλήηξσλ γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ηδησηηθώλ έξγσλ 

θαη ηε ζπλερή κείσζε ηνπ ΠΔΕ. 

 Ελαληίνλ ηωλ επηινγώλ, πνπ νδεγνύλ ζηε ρξόληα θαζπζηέξεζε πιεξωκώλ 

από ην δεκόζην εξγνιεπηώλ θαη κειεηεηώλ. 
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