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Το ΤΕΕ ζσμμεηέτει ζηεν 48ωρε νέα Γενική Απεργία ηες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, 

10 και 11 Φεβροσαρίοσ 2012, 
ενώνονηας ηε θωνή ηων διπλωμαηούτων μετανικών με όλοσς ηοσς εργαδόμενοσς 

ενάνηια ζηα μέηρα ηοσ νέοσ μνεμονίοσ. 
 
Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζπκκεηέρεη ζηελ 48σξε λέα Γεληθή Απεξγία ηεο ΓΔΔ θαη 
ΑΓΔΓΤ, 10 θαη 11 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ζην πιιαιεηήξην Γηακαξηπξίαο ηελ Κπξηαθή 12 
Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο 17:00 ζην χληαγκα, ελψλνληαο ηε θσλή ησλ δηπισκαηνχρσλ 
κεραληθψλ κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα.   
 

Παξάιιεια, ην ΤΕΕ ζέηεη ζηελ πξώηε γξακκή ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, 

ζπλερίδνληαο θαη θιηκαθώλνληαο ηνλ αγώλα: 

 Ελαληίνλ ηνπ μειψκαηνο ηνπ επξσπατθνχ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ  

 Ελαληίνλ ηεο επηβνιήο ππέξνγθωλ απμήζεωλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ 

κεραληθψλ ζε πεξίνδν χθεζεο θαη κεγάιεο αλεξγίαο. 

 Ελαληίνλ ηεο θινπήο ηωλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ απφ ην θνχξεκα 

ησλ νκνιφγσλ. 

 Ελαληίνλ ηωλ αδηθαηνιόγεηωλ αιιαγώλ ζην Νόκν 3919/2011, ζηελ 

επηρεηξνχκελε θαηάξγεζε ησλ λνκίκσλ ακνηβψλ. 

 Ελαληίνλ ηεο επηρεηξνύκελεο ηζνπέδωζεο ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ θαη 

ησλ επηζηεκφλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηελ εηθνληθή ηζνηίκεζε ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. 

 Ελαληίνλ ηεο ηζνπέδωζεο ηωλ Δηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ κε ην βαζκνιόγην, 

ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη θαλ ηα πέληε ρξφληα ζπνπδψλ θαη ην κηζζνιφγην πείλαο. 

 Ελαληίνλ ηωλ νξηδόληηωλ λνκνζεηεκάηωλ δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, 

ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία, ηελ ππνζηειέρσζε, ηελ αλππαξμία αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ 

θαη ηελ πξνρεηξφηεηα λνκνζεηεκάησλ. 

 Ελαληίνλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αληθαλόηεηαο πινπνίεζεο ηωλ έξγωλ ηνπ ΕΣΠΑ, 

ηνπ κεδεληζκνχ ηνπ Σερληθνχ Αληηθεηκέλνπ, ηεο έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνχ λέσλ 

δεκνζηψλ έξγσλ, ηεο έιιεηςεο θηλήηξσλ γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ 

θαη ηε ζπλερή κείσζε ηνπ ΠΓΔ. 

 Ελαληίνλ ηωλ επηινγώλ, πνπ νδεγνύλ ζηε ρξόληα θαζπζηέξεζε πιεξωκώλ 

απφ ην δεκφζην εξγνιεπηψλ θαη κειεηεηψλ. 

ην κεηαμχ ην ΣΔΔ έρεη δξνκνινγήζεη θνηλέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο κε ην πληνληζηηθφ 
ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδνο, ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ (ΓΑ) θαη κε ηνλ 
Ιαηξηθφ χιινγν Αζελψλ (ΙΑ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ν επηζηεκνληθφο θφζκνο ηεο ρψξαο.  
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πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο ηξεηο θνξείο έρνπλ απνθαζηζηεί νη παξαθάησ θνηλέο δξάζεηο: 

 Πξαγκαηνπνίεζε θνηλήο απεξγίαο θαη απνρήο  

 Γηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ κειψλ ησλ 
ηξηψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο θαη ζπλαπιία, 

 Αλάιεςε πνηθίισλ δξάζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ ζε επίπεδν 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 Απφ θνηλνχ δηνξγάλσζε εθδήισζεο θαηάζεζεο θαη θαηαγξαθήο πξνβιεκαηηζκψλ θαη 
αληαιιαγήο απφςεσλ ζηηο Βξπμέιιεο, 

 πγθξφηεζε εηδηθψλ επηηξνπψλ, νη νπνίεο ζα θιεζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ έλα 
ξεαιηζηηθφ θαη εθαξκφζηκν ζρέδην αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη εμφδνπ ηεο απφ ηελ 
παξνχζα θξίζε, 

 Γηελέξγεηα ειέγρσλ ζε θηήξηα πξαγκαηηθά θιεηζηψλ αγνξψλ (ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα, 
supermarkets, θιπ γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη 
ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ), 

 Πξαγκαηνπνίεζε «κπνυθνηάδ» ζηα γεξκαληθά πξντφληα, ελέξγεηα ζηελ νπνία 
θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί επηπιένλ ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, σο ειάρηζηε θαη 
ζπκβνιηθή έλδεημε δηακαξηπξίαο ζηελ έιιεηςε αιιειεγγχεο πνπ σο επξσπαίνη 
εηαίξνη ζα αλακέλακε απφ ηε Γεξκαλία. 

 Κνηλή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δείθηε πξνζηαζίαο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη 
βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 
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