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Η οιοκέηωπε επίζεζε ηες θσβέρλεζες θαη ηωλ ελεργούκελωλ ηες ζηοσς κεταληθούς, 
ηοσς εργαδόκελοσς θαη ηελ ειιεληθή θοηλωλία ζσλετίδεηαη. 
 
Το ΤΕΕ ζσκκεηέτεη θαη θαιεί ηοσς κεταληθούς λα πάροσλ καδηθά κέρος ζηε Γεληθή 
απεργία ηελ Τεηάρηε 9 Απρηιίοσ 2014. 
 
Νέες προθιήζεης ηοσ σποσργείοσ Παηδείας θαη ηωλ ζσλεργαδόκελωλ 
παιαηοθοκκαηηθώλ ηες θσβέρλεζες. Νέα πρόθιεζε από ηολ πρόεδρο ηοσ ΔΣ ηοσ ΕΤΑΑ 
θ. Σειιηαλάθε. 
 
 
Σν ΣΔΔ ζπκκεηέρεη ζην θνηλό κέησπν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θαη 
παξαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο (ΑΓΔΓΤ,  ΓΔΔ, ΔΚΑ, ΠΦ, ΦΑ θ.α.) θαη θαιεί ηνπο 
δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο κέιε ηνπ, λα πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηελ Γεληθή Απεξγία ηελ 
Σεηάξηε 9 Απξηιίνπ 2014. 
Με εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξήζηνπ πίξηδε, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπήο ΣΔΔ απνθάζηζε 
λα θιηκαθσζεί ν αγώλαο θαη λα γεληθεπηνύλ νη αληηδξάζεηο ηνπ ΣΔΔ, ησλ ζπιιόγσλ θαη 
ζπιινγηθνηήησλ ησλ κεραληθώλ, ζε θνηλό κέησπν θηλεηνπνηήζεσλ κε ηνπο άιινπο 
επηζηεκνληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο, κε αίηεκα θαη ζηόρν ηελ αλαηξνπή ησλ 
αληηθνηλσληθώλ, αληη-εξγαζηαθώλ θαη αληη-αζθαιηζηηθώλ θπβεξλεηηθώλ – κλεκνληαθώλ 
πνιηηηθώλ.  
Δηδηθόηεξα ην ΣΔΔ ζέηεη ζηελ αηρκή ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ ηερληθνύ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ,  
λα κελ εθαξκνζηνύλ θαη λα κείλνπλ ζηα ραξηηά νη ξπζκίζεηο, πνπ κε πξσηνθαλείο 
κεζνδεύζεηο  ησλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγείσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο πξνσζήζεθαλ ζηε Βνπιή, 
κέζσ ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ. Ρπζκίζεηο πνπ ηζνπεδώλνπλ εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά  
δηθαηώκαηα ηνπ παξαγσγηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, εμππεξεηνύλ 
εθπνηήζεηο θαη νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα.  
Δπίζεο ην ΣΔΔ ζηέιλεη κήλπκα πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη δελ πξόθεηηαη λα πεξάζνπλ νη 
ξπζκίζεηο,  πνπ κεηαηξέπνπλ ζε ιάθπξν πειαηεηαθήο ζπλαιιαγήο, κεηαμύ ηνπ εηνηκόξξνπνπ 
πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ςεθνθόξσλ, ηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο 
γλώζεο θαη ηεο Παηδείαο. Απνθνξύθσκα  απηήο ηεο επηθίλδπλεο θαη ηζνπεδσηηθήο  πνιηηηθήο, 
πνπ απνηειεί θαη κείδνλ ζέκα θπβεξλεηηθήο ζνβαξόηεηαο θαη πνιηηηθήο επζύλεο είλαη ε εθ 
λένπ πξνζπάζεηα ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο θ. Αξβαληηόπνπινπ λα αθπξώζεη ηελ ηειηθή 
δηαηύπσζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ «κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΣΔΔ» γηα ηελ έθδνζε Π.Γ.  πνπ 
ζα θαζνξίδνπλ ηα πεδία επαγγεικαηηθήο πξόζβαζεο ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, ηνπ 
Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ θαη Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ. 
Σελ ίδηα ζηηγκή λέα πξόθιεζε ηνπ γλσζηνύ πιένλ θ. ειιηαλάθε απνηειεί ν θαζνξηζκόο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΣΑΑ ηελ Σεηάξηε, εκέξα Γεληθήο Απεξγίαο ζηηο 16.00. 
 
Όλοι ζηην Γενική Απεργία ηην Τεηάρηη 9 Απριλίοσ 2014 
Προζσγκένηρωζη ζηις 10.30 ζηο σποσργείο Εργαζίας (Σηαδίοσ 29) 
 
Σσγκένηρωζη ζηην πλαηεία Κλασθμώνος και  
 
ζσνέτιζη με ηην παροσζία μας ζηα γραθεία ηοσ ΕΤΑΑ ζηις 16.00 (Μάρνη 22) 
 
-πκκεηέρνπκε θαη δηαδειώλνπκε κε όινπο ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο θαη άλεξγνπο ζε όιε 
ηε ρώξα. 
-Δλώλνπκε ηηο δπλάκεηο καο, κε όια ηα ζύκαηα ησλ κλεκνλίσλ, κε όιεο ηηο θνηλσληθέο 
δπλάκεηο αληίζηαζεο ζηα αληεξγαηηθά κέηξα γηα λα αλαηξέςνπκε ηηο αληηιατθέο θπβεξλεηηθέο 
πνιηηηθέο, πνπ νδεγνύλ ηνλ ειιεληθό ιαό ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό νινθαύησκα. 
Σν ΣΔΔ καδί κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο δίλεη ηε κάρε ελάληηα ζηελ 
εθαξκνγή ησλ αθξαίσλ θαη απνηπρεκέλσλ θπβεξλεηηθώλ θαη κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ 
ηζνπέδσζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Ο αγώλαο απηόο έρεη απνηειέζκαηα θαη 
ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ησλ αηηεκάησλ καο ζε όια ηα κέησπα. 
 


