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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  

ΟΥΗ ΣΟΝ ΔΜΠΑΗΓΜΟ ΚΤΒΔΡΝΖΖ – ΣΔΔ 

ΝΑ ΓΟΘΔΗ ΣΩΡΑ Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΩΝ 800 ευρώ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ 

Σα κέηξα ζηήξημεο πνπ εμήγγεηιε ε θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ 
θνξσλντνύ, παξόιν πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ΚΑΔ ησλ απηναπαζρνινύκελσλ κεραληθώλ, από ην 
ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ θαη ηηο αλαθνηλώζεηο πξνθύπηεη όηη ηόζν νη κεραληθνί, όζν θαη νη ππόινηπνη 

απηναπαζρνινύκελνη επηζηήκνλεο δελ πξόθεηηαη λα ιάβνπκε ηελ απνδεκίσζε ησλ 800 επξώ. 

Ο ππνπξγόο αλάπηπμεο Υξ. ηατθνύξαο επιδιώκονηας να θολώζει ηα νερά αλέθεξε ζήκεξα ην 
πξσί γηα επίδνκα 600 επξώ κε ηελ κνξθή επηηαγήο θαηάξηηζεο. Δειαδή γηα αθόκε κηα θνξά 

ρηύπεκα ησλ κεραληθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ επηζηεκόλσλ, αθνύ όρη κόλν δελ πξνηίζεηαη λα 
δώζεη ηελ απνδεκίσζε ησλ 800 επξώ, αιιά θαηεπζύλεη ηα ρξήκαηα ζε απιόρεξε ζηήξημε θάζε 
είδνπο ΙΕΚ, ΚΕΚ θαη ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο, απαμηώλνληαο ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ καο. 

Η θπβέξλεζε αληί λα εληζρύζεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη κηθξνύο απηναπαζρνινύκελνπο, παξέρεη 
παρπιέο επηδνηήζεηο θαη εληζρύζεηο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο!  

Με ηελ πξόζθαηε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ εληζρύεη αθόκα πεξηζζόηεξν ην αληεξγαηηθό 

νπινζηάζην ηεο εξγνδνζίαο: λνκηκνπνηεί 40.000 απνιύζεηο από αξρέο Μαξηίνπ, επαλαθέξεη ηε 
δπλαηόηεηα επίηαμεο απεξγώλ, ηελ πιήξε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηνπ 
ρξόλνπ εξγαζίαο. 

Ο εκπαηγκόο ηεο θπβέξλεζεο ζπλερίδεηαη ζηνπο επηζηήκνλεο, αθνύ παξά ηηο αξρηθέο 
δηαβεβαηώζεηο θαη ππνζρέζεηο γηα δήζελ ζηήξημε όισλ όζσλ πιήηηνληαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ, ηειηθά εμαίξεζε από ηελ απνδεκίσζε ησλ 800επξώ όινπο ηνπο 

επηζηήκνλεο επαγγεικαηίεο. 

Απνηειεί πξόθιεζε ε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΣΕΕ Γ. ηαζηλνύ πνπ ζηάιζεθε κέζσ Δειηίνπ 

Σύπνπ – Παξέκβαζεο  ζηηο 19.03.20 θαη αλάκεζα ζηα άιια, ζηεξίδεη ηελ απόθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα κε ζπκπεξηιάβεη ηνπο κεραληθνύο ζηελ απνδεκίσζε ησλ 800 επξώ αλαθέξνληαο 

«Οη κεταληθοί, καζεκέλοη ζηελ ζθιερή δοσιεηά, ζηελ παραγωγή θαη ζηελ προζπάζεηα, δελ επηδεηούλ 

βοεζήκαηα θαη επηδόκαηα, όζο κπορούλ λα εργάδοληαη. Ζεηούλ όκως ηε ζσλδροκή ηοσ θράηοσς γηα ηελ 

προζηαζία ηοσς θαηά ηελ εργαζία ηοσς, γηα ηελ ειάθρσλζε ηοσ βαρέως θορηίοσ ποσ δηεθπεραηώλοσλ 

κέζα ζηελ θρίζε θαη ηελ παροτή ρεσζηόηεηας κέζω αλαζηοιής/αλαβοιής πιερωκής ηρετοσζώλ 

σποτρεώζεωλ."  Απνδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα θνξά όηη κηιάεη γηα ινγαξηαζκό ησλ κεγάισλ 

ηερληθώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ θαη όρη γηα ηνπο δεθάδεο ρηιηάδεο απηναπαζρνινύκελνπο θαη 

κηζζσηνύο κεραληθνύο.  

ηελ ίδηα ξόηα θαη ε πιεηνςεθία ηνπ ΣΕΕ Μαγλεζίαο ηεο ΔΚΜ πνπ ηξέρεη λα ζηεξίμεη ηνλ 

πξόεδξν αλακαζώληαο ηα δειηία ηύπνπ. 



Η απηνλόεηε απνδεκίσζε ησλ 800 επξώ πνπ έηζη θη αιιηώο είλαη ςίρνπια, ζε ζρέζε κε ηελ 

επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο καο ζέζεο θαη πξέπεη λα δνζεί άμεζα ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

απηναπαζρνινύκελνπο θαη κηζζσηνύο κε κπινθάθη! 

Η Παλεπηζηεκνληθή θαιεί ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη κηζζσηνύο ζπλαδέιθνπο πνπ 

πιήηηνληαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ ζηε δσή θαη ην εηζόδεκά ηνπο, να 

βριζκόμαζηε  ζε εγρήγορζη και διεκδίκηζη, λα δηεθδηθήζνπκε θαη πξόζζεηα άιια κέηξα 

αλαθνύθηζεο όπσο:  

 Να θαιπθζνύλ ηα θελά ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία θαη ζε όιεο ηηο δνκέο πγείαο κε όιεο ηηο 

αλαγθαίεο πξνζιήςεηο κόληκνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, λα αλνίμνπλ όια 

ηα θιεηζηά θξεβάηηα ΜΕΘ, λα γίλεη 24σξε ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο, λα δνζνύλ όια ηα αλαγθαία κέζα πξνζηαζίαο ζηνπο πγεηνλνκηθνύο κε 

επζύλε ηνπ θξάηνπο, λα επηηαρζνύλ ηδησηηθέο θιηληθέο - εξγαζηήξηα. 

 Κακία απόιπζε ζπλαδέιθνπ κηζζσηνύ, κε κπινθάθη θιπ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έθηαθησλ 

κέηξσλ. 

 Εδώ θαη ηώξα λα επαλεληαρζνύλ νη απηναπαζρνινύκελνη ζην αθνξνιόγεην, θαηάξγεζε 

ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη ηνπ ΕΝΦΙΑ. 

 Απαιιαγή από ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην δηάζηεκα Γελάξε έσο Μάε, ρσξίο 

απώιεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ καο δηθαησκάησλ. 

ΣΩΡΑ είλαη ε ώξα λα αλαδεηρηεί ε θξαηηθή επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

ιανύ ρσξίο ηελ νπνία ην θάιεζκα ν θαζέλαο λα πάξεη αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο είλαη θελό 

γξάκκα! 

ΣΩΡΑ απαηηείηαη πξνζηαζία ησλ ζπλαδέιθσλ από ην μεζάισκα ηεο εξγνδνζίαο θαη ηελ επίζεζε 

θπβέξλεζεο, ΕΕ, κεγάινπ θεθαιαίνπ!  

 

 


