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21 Σεπτεμβρίου 2012 
 

 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και όλο τον 
τεχνικό κόσμο να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας, που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012.  
 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καλεί το τεχνικό, επιστημονικό δυναμικό της χώρας να 
συμμετέχει στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. 
Να συμπαραταχθούν με τις υγιείς δυνάμεις της επιστήμης, της εργασίας και της παραγωγής 
και να διεκδικήσουν αφενός μεν την αλλαγή της συνεχιζόμενης πολιτικής ύφεσης, που 
επιτείνει τη διάλυση της οικονομίας, της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού αφετέρου δε 
την ανατροπή ρυθμίσεων και επιλογών, που οδηγούν στην απορρύθμιση του επαγγέλματος 
των Διπλωματούχων Μηχανικών και φαλκιδεύουν το ρόλο τους, στην προσπάθεια ανάκαμψης 
και ανάπτυξης της χώρας. Σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΤΕΕ, προς τους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς αναφέρεται ότι: 
  

 Η αδιέξοδη, άδικη και παράλογη πολιτική που ζούμε τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται.  
Ήδη έχουν ανοίξει για 3

η
 φορά τα ίδια θέματα κοινωνικής αναλγησίας, ύφεσης και 

αδιεξόδου και προστίθενται νέες προτάσεις περαιτέρω απορρύθμισης του 
επαγγέλματος.  Κάθε λογική προσέγγιση ή πρόταση απορρίπτεται από την 
Κυβέρνηση με την ίδια μονότονη απάντηση: «το ζητά η Τρόικα», «το αναφέρει το 
Μνημόνιο». 

 Η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών από την πλειοψηφία των 
Μηχανικών και των Επιστημόνων αντιμετωπίζεται με εφαρμογή της διάταξης 
υποχρεωτικής ένταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.  Δηλαδή, 
άμεσα αυξήσεις έως 30%. 

 Επιβάλλεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ακόμη και στους άνεργους 
και απολυμένους υποχρεωτική μηνιαία εισφορά 10€ υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
όταν όλοι οι Μηχανικοί αποκλείονται από τις καλύψεις του συγκεκριμένου Ταμείου 
Αλληλεγγύης, ενώ οι αποφάσεις για τη δημιουργία κλάδου ανεργίας στο 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, για το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας που δοκιμάζεται 
άγρια από την κρίση, παραμένουν ανυπόγραφες στα υπουργικά γραφεία. 

 Οι προτάσεις απορρύθμισης των θεσμών του επαγγέλματος και της κοινωνίας 
κατατίθενται κάθε μέρα. 

 Η αξιολόγηση των Μηχανικών του Δημοσίου δεν γίνεται στα θέματα ευθύνης και 
τεχνικών αντικειμένων για αξιοκρατική αξιοποίηση, αλλά με στόχο την ολοσχερή 
εξόντωση του τεχνικού κόσμου στο Δημόσιο και τις απολύσεις. 

 Τα Δημόσια Έργα καθηλωμένα, το ΕΣΠΑ σημειώνει ρεκόρ χαμηλής απορρόφησης 
κονδυλίων, το ΠΔΕ ελάχιστο. 

 Τα ιδιωτικά έργα μηδενικά 

 Οι Μηχανικοί σε απόγνωση, στην ξενιτιά, στην ανεργία. 

 Οι νέοι και οι απολυμένοι Μηχανικοί στο περιθώριο. 

 Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην αναδουλειά και την απόγνωση. 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι στη φτώχεια. 
 
Δεν θα τους αφήσουμε. 
 
Όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζικά, για να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας, ο δρόμος της 
ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειάς μας. 
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Όλοι μαζί, για να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα, την ανάλγητη πολιτική του αδιεξόδου και της 
βαρβαρότητας. 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ 


