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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί σε δυναμική συμμετοχή 

στην απεργία της 24ης Φεβρουαρίου 

  
Να συμμετάσχουν μαζικά, δυναμικά και ενωτικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχουν 

εξαγγείλει για τις 24 Φεβρουαρίου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 

Πέρα και έξω από κομματικές ταυτότητες, η συμμετοχή στην απεργία της 24ης Φεβρουαρίου, 
μέσα από ένα ισχυρό και αρραγές μέτωπο, κρίνεται απαραίτητη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης 
για μια σειρά από προβλήματα, που πλήττουν καίρια τον κλάδο και ταλανίζουν την εθνική οικονομία. 

  
Οι Έλληνες μηχανικοί επιμένουν: 

  

-       Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σχεδιασμό με ορίζοντα 10ετίας. Σχεδιασμό βασισμένο 
σε επιστημονικά θεμελιωμένες και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές και όχι σε εισπρακτικά μέτρα, 

με πρόσχημα την οικονομική κρίση. 
-       Το ΕΣΠΑ 2007-2013 πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα, έστω με εκμετάλλευση της δυνατότητας για 

καθυστέρηση καταβολής της εθνικής συμμετοχής, ώστε να «ξεπαγώσουν» και μελέτες/έργα, που 
σήμερα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Τρία χρόνια από την έναρξη της ισχύος του έχει 

απορροφηθεί μόλις 3,6% των διαθέσιμων πόρων. 
-       Οι μισθωτοί μηχανικοί, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, υφίστανται σοβαρή μείωση του 

εισοδήματός τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Οι επιχειρούμενες αλλαγές στη 

φορολογία όχι απλά θα αφήσουν εκτός εργασίας χιλιάδες νέους συναδέλφους, αλλά και θα μειώσουν 
στην πράξη τα έσοδα του δημοσίου. 

-       Το ταμείο των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ελλείμματος και θα είναι υγιές 
τουλάχιστον μέχρι το 2032, ενώ αντίθετα το ΕΤΑΑ απέτυχε. Πρέπει να αποτραπεί η όποια 
προσπάθεια και μεθόδευση αποξένωσης του ΤΣΜΕΔΕ και από τα περιουσιακά του στοιχεία. 

-       Σε μια περίοδο καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας, επείγει η δημιουργία χιλιάδων 
θέσεων εργασίας άμεσα, τουλάχιστον στους τομείς όπου έχουν ήδη δεσμευτεί πόροι και 

διακηρυχθεί πολιτικές. Προγράμματα όπως αυτό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μπορούν 
να αποδώσουν θέσεις εργασίας. 

-       Επείγουν οι μεταρρυθμίσεις στην τεχνική εκπαίδευση, η οποία μέχρι σήμερα προσεγγίστηκε 

στρεβλά. 
  
Το δυναμικό «παρών» όλων των μηχανικών στην απεργία της 24ης Φεβρουαρίου κρίνεται 
απαραίτητο. Αδράνεια στην αντίδραση σημαίνει αδράνεια στην ανάπτυξη._ 

 


