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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 

 

Αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και τις 
δραματικές περικοπές μισθών στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σύσσωμος ο τεχνικός 
κόσμος της χώρας θα συμμετάσχει στην πανελλαδική 24ωρη απεργία της Τετάρης 15 Δεκεμβρίου 
2010 την οποία εξήγγειλαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ. 

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου καλεί όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς να αντισταθούν στα σχέδια 
αποδόμησης του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της Χώρας, τα οποία, με πρόφαση την «τρόϊκα», 
προωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας πως τα μέτρα αυτά δεν δίνουν καμιά προοπτική εξόδου της οικονομίας 
από την κρίση, αφού όχι μόνο στερούνται κάθε αναπτυξιακής διάστασης, αλλά και βαθαίνουν την 
ύφεση. 

Συγκεκριμένα καλεί τους μηχανικούς να συμμετάσχουν μαζικά, για να αναδειχθεί η πολυμέτωπη επίθεση 
εναντίον των Μηχανικών και του Τεχνικού Κόσμου: 

• Ενάντια στην πολιτική της ανεργίας, του ανθελληνισμού του παραγωγικού ιστού, των καρτέλ, των 
μεταπρατών και των εκπροσώπων τους  

• Ενάντια στη μονοδιάστατη πολιτική της είσπραξης, χωρίς ίχνος αναπτυξιακού χαρακτήρα ή 
πρόβλεψη συνεπειών 

• Ενάντια στην κατάργηση της ασφάλειας του Πολίτη και των έργων, με την κατάργηση του κώδικα 
αμοιβών 

• Ενάντια στην τελμάτωση της οικοδομικής δραστηριότητας 

• Ενάντια στην προκλητική αδιαφορία για τη χρηματοδότηση των Δημοσίων Έργων και των 
παραχωρήσεων 

• Ενάντια στην ισοπέδωση των μηχανικών του δημόσιου Τομέα 

• Ενάντια στην πολιτική της ξενιτιάς των νέων Ελλήνων επιστημόνων 

• Ενάντια  

o στην ισοπέδωση 

o τον λαϊκισμό 

o τη σπίλωση 

του Έλληνα μηχανικού και των Ελλήνων επιστημόνων 

• Ενάντια στο ασφαλιστικό σύστημα, που θα ναυαγήσει πλήρως με τις εξαγγελμένες προθέσεις 
κατάργησης του κώδικα αμοιβών  

 
Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου 

 
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη 

Πολ.Μηχ/κος Ε.Μ.Π.- M.Sc. 
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