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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1 Φεβρουαρίου 2012 

 
 

Πανελλαδική Πανηεσνική Αποσή και ανοισηέρ ζςγκενηπώζειρ διαμαπηςπίαρ  
ηην Παπαζκεςή 3 Φεβποςαπίος 2012 ζηιρ 11 ηο ππωί,  

ζηην Αθήνα έξω από ηο Υποςπγείο Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζη (Σηαδίος 29) 
 
 
Ούηε ένα εςπώ αύξηζη ζηιρ ειζθοπέρ 
Ούηε ένα εςπώ σαμένο από ηα αποθεμαηικά ηος Ταμείος μαρ 
 
Οη Δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο:  

 Ελαληίνλ ηεο επηβνιήο ππέξνγθσλ απμήζεσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ  

κεραληθώλ ζε πεξίνδν ύθεζεο θαη κεγάιεο αλεξγίαο 

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

νκνιόγσλ 

 Ελαληίνλ ησλ αδηθαηνιόγεησλ αιιαγώλ ζην Νόκν 3919/20011, ζηελ επηρεηξνύκελε 

θαηάξγεζε ησλ λνκίκσλ ακνηβώλ  

 Ελαληίνλ ηεο επηρεηξνύκελεο ηζνπέδσζεο ησλ Δηπισκαηνύρσλ 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 ηζνπέδσζεο ησλ Δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ κε ην βαζκνιόγην, ην 

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

 Ελαληίνλ ησλ νξηδόληησλ λνκνζεηεκάησλ δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηελ 

εξγαζηαθή εθεδξεία, ηελ ππνζηειέρσζε, ηελ αλππαξμία αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ θαη 

ηελ πξνρεηξόηεηα λνκνζεηεκάησλ 

 Ελαληίνλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αληθαλόηεηαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ ΕΠΑ, ζην 

κεδεληζκό ηνπ Σερληθνύ Αληηθεηκέλνπ, ζηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ λέσλ 

δεκνζηώλ έξγσλ, ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ηδησηηθώλ έξγσλ 

θαη ζηε ζπλερή κείσζε ηνπ ΠΔΕ 

 Ελαληίνλ ησλ επηινγώλ, πνπ νδεγνύλ ζηε ρξόληα θαζπζηέξεζε πιεξσκώλ από ην 

δεκόζην εξγνιεπηώλ θαη κειεηεηώλ   

πλερίδνπκε από ηηο 14 Δεθεκβξίνπ 2011 ηελ θαηάιεςε ησλ Σκεκάησλ εηζθνξώλ ηνπ 
ΣΜΕΔΕ, γηα λα απνηξαπεί ε απνζηνιή ησλ εηδνπνηεηεξίσλ κε απμεκέλεο εηζθνξέο ζηνπο 
κεραληθνύο.  
 
Παξάιιεια, ζε ζπλάληεζε πνπ ζπγθάιεζε ν πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ, Υξ. πίξηδεο, κε ηε 
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθώλ, 
απνθαζίζηεθε ην επόκελν βήκα λα είλαη ε θιηκάθσζε ηνπ αγώλα ησλ Δηπισκαηνύρσλ 
Μεραληθώλ κε λέεο πξσηνβνπιίεο.  
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Καινύκε όινπο ηνπο Μεραληθνύο, άλεξγνπο θαη εξγαδόκελνπο, ειεύζεξνπο 
επαγγεικαηίεο, ηδηωηηθνύο θαη δεκόζηνπο Υπάιιεινπο, λένπο, παιηνύο θαη 
ζπληαμηνύρνπο Μεραληθνύο 
 
ζηελ Παληερληθή Απνρή ηελ Παξαζθεπή 3 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο 11:00 έμω από ην 
Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, (Σηαδίνπ 29). 
 
Ελάληηα ζηελ ηζνπέδωζε, ηε βαξβαξόηεηα θαη ηελ θνηλωληθή αλαιγεζία. 
 
 
 

     ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΕΕ      
 

 


