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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο τεχνικός κόσμος, στο σύνολο του, εδώ και μήνες βιώνει καθημερινά: 

• Την ανεργία και τις πολιτικές συρρίκνωσης του τεχνικού αντικειμένου σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, και γενικά την 

κατασκευαστική δραστηριότητα,  στο δημόσιο τομέα, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην παιδεία, στην έρευνα,  

στην καινοτομία, με άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας, στην απασχόληση των μηχανικών και όλων των 

υπολοίπων κλάδων και εργαζόμενων που συμμετέχουν στο σύστημα παραγωγής έργου.

•Το  θλιβερό  φαινόμενο  της  μαζικής  εξαγωγής  του  μεγαλύτερου  εθνικού  μας  πλούτου,  των  επιστημόνων,  στο 

εξωτερικό ή την περιθωριοποίησή αυτών στην ανεργία και τα αδιέξοδά της. 

•Ένα δημόσιο  τομέα  που  συνεχώς  υποβαθμίζει  το  ρόλο  και  τη  στελέχωση  των  τεχνικών  του  υπηρεσιών,  ενώ 

συμπεριφέρεται στον Μηχανικό με προσβλητικό τρόπο στην εξέλιξη του, στη μοριοδότησή του, στις αμοιβές του. 

• Ένα κράτος που μειώνει συνεχώς το ΠΔΕ, δεν προγραμματίζει και δεν δημοπρατεί νέα έργα και μελέτες, δεν τρέχει 

το ΕΣΠΑ αλλά ούτε καν πληρώνει τις οφειλές του προς τις εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα 

ζητά να προπληρωθούν Φ.Π.Α., να καταβληθούν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις 

• Ένα αναιτιολόγητα άθλιο ασφαλιστικό και ένα Ταμείο, που λόγω της υποστελέχωσης και της εγκατάλειψης από το 

Υπουργείο, αποτελεί καθημερινή ταλαιπωρία, κύρια πηγή της μαύρης εργασίας και ύβρη στους συνταξιοδοτούμενους 

και στους υπό συνταξιοδότηση μηχανικούς. 

• Ένα τραπεζικό σύστημα, που καταδυναστεύει τον πολίτη και τον επιχειρηματία και προσπαθεί να διατηρήσει τα 

υπερκέρδη του και την απόλυτη κυριαρχία στον κατασκευαστικό τομέα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς κανένα 

περιορισμό από την πολιτεία.

• Ένα φορολογικό πλαίσιο άδικο, στρεβλό και υπεύθυνο για την ώθηση του κλάδου σε μη επιθυμητές καταστάσεις.

• Ένα κράτος που καταργώντας τον κώδικα αμοιβών, υποβαθμίζει και εμπαίζει τον Μηχανικό, εμπορευματοποιεί την 

επιστημονική γνώση, προωθεί τη δημιουργία καρτέλ και δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Απέναντι σε αυτή την επίθεση και μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνθήκες άγριας 

εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας, το ΤΕΕ Πελοποννήσου: 

ΔΗΛΩΝΕΙ

• ξεκάθαρα προς όλους ότι  θα διεκδικήσομε με αγωνιστικό τρόπο την αξιοπρέπεια, τη εργασία μας, την 

επιστημονική μας γνώση, την κοινωνική μας ασφάλιση

• είμαστε εδώ για να αποτελέσομε την κοινωνική και αναπτυξιακή πρωτοπορία 

ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

• να  σταματήσει  τη  μεθοδευμένη  προσπάθεια  ισοπέδωσης,  σπίλωσης  και  απαξίωσης  του  Επιστήμονα 

Μηχανικού 

• να σταματήσει τα αντιλαϊκά και αποσπασματικά μέτρα και τις οριζόντιες δράσεις που οδηγούν στη διάλυση του  

κοινωνικού ιστού της Πατρίδας μας και στο ξεπούλημά της στα μεγάλα συμφέροντα

• να προχωρήσει εδώ και τώρα στη λήψη μέτρων, υλοποιώντας τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο 

τεχνικός κόσμος, για την επίτευξη της μοναδικής διεξόδου από την κρίση που είναι η ανάπτυξη 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

με μήνυμα την ενότητα, την αλληλεγγύη και την εντατικοποίηση του αγώνα μας ενάντια στην ανεργία, στη 

διαφθορά, στην ισοπέδωση θεσμών-αξιών-επιστημόνων, στις συντεχνιακές λογικές-δράσεις-αντιλήψεις, να 

συμμετέχουμε στην απεργία της 23ης Φεβρουαρίου 2011 μαζί με τους άλλους εργαζόμενους.

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

                      ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΩΛΗ


