
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Κατόπιν εορτής τοσυεκιές στον αέρα και μάλιστα άσυαιρες !!! 

Με ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, γηα ην Εμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ, ν πξφεδξνο  ηνπ ΤΕΕ 

Αηη/λίαο  δηακαξηπξήζεθε έληνλα απφ ηα Μέζα ελεκέξσζεο  (ηνπηθά ξαδηφθσλα, ελεκεξσηηθέο 

ηζηνζειίδεο ηνπηθήο θαη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεραληθψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ην Εμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ : 

«Πξόθεηηαη γηα θηάζθν. Μέζα ζε 10 ιεπηά ηειείσζαλ ηα 57 εθ. επξώ γηα ηε Γπηηθή Διιάδα. Σπάζακε 

όια ηα ξεθόξ. Τν πνζό είλαη πάξα πνιύ κηθξό αλαινγηθά κε ηε δήηεζε . Σηελ Αηησιναθαξλαλία 

ππάξρνπλ πνιιά παιηά θηίξηα πνπ είραλ αλάγθε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γπζηπρώο όκσο ην ζύζηεκα θαη 

ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγεί είλαη πξσηόγνλνο θαη απηό πξνζβάιιεη ηνπο κεραληθνύο» αλέθεξε ν 

πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τκήκαηνο Αηησιναθαξλαλίαο ηνπ ΤΕΕ Λίλνο Μπιέηζαο. (AERAS FM 

99,5 Agriniopress) 

«Κιείλνληαο, καο είπε όηη ε πξνζσπηθή ηνπ πξόηαζε ηελ νπνία ζα ηελ ζέζεη θαη ζε όιεο ηηο 

ζπλαληήζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Τ.Δ.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο ζα είλαη λα 

κπντθνηάξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εάλ δελ αιιάμνπλ ηα θξηηήξηα, γηαηί ε αληηκεηώπηζε πνπ 

γίλεηαη από ην Υπνπξγείν ζηνπο Μεραληθνύο είλαη απαξάδεθηε. Δίκαζηε επηζηήκνλεο θαη όρη 

δηεθπεξαησηέο.» (Μπντθνηάδ ζε λέν πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ» αλ δελ ππάξμνπλ αιιαγέο προτείνει ο 

Λ. Μπλέτσας, αληηγξαθή απφ ην B2Green 18/12/2020,  13:43). 

Ερώτηση 1η: 

Πφηε ην θαηάιαβε ν πξφεδξνο ηνπ ΤΕΕ Αηη/λίαο φηη είλαη θηάζθν, φηαλ ε παξάηαμή ηνπ ζηελ 

ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ Αηη/λίαο δήισλε φηη « ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία είλαη ε πην ηίκηα»; 

Ερώτηση 2η :  

Πνηα ήηαλ ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο  ηνπ ΤΕΕ Αηη/λίαο ζηηο 2 

Δεθεκβξίνπ ζηελ πξφηαζε ηεο παξάηαμεο ηεο «Πανεπιστημονικής» γηα απνρή – κπνυθνηάδ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο;  

Ερώτηση 3η: 

Πφηε θαη Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεραληθψλ απφ ην ππνπξγείν ζην 

παηρλίδη κε ηηο παξαηάζεηο ησλ απζαηξέησλ; Τφηε νη κεραληθνί δελ ήηαλ δηεθπεξαησηέο; 

Ερώτηση 4η:  

Σε πνηα ρψξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο έγηλε ε έληαμε αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα κε ίδηα δηαδηθαζία 

θαη κε  πνηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε; 

Όζν γηα ην Εμνηθνλνκψ  - Απηνλνκψ ηα ιφγηα ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηειεδηάζθεςε ζηηο 9 Δεθεκβξίνπ  ηα ιέλε φια: 

«Πηζηεύσ όηη ην "Δμνηθνλνκώ-Απηνλνκώ" είλαη κηα δξάζε από ηελ νπνία, πξαγκαηηθά, βγαίλνπλ 

θεξδηζκέλνη όινη. Βγαίλνπλ -πξώηα απ’ όια- θεξδηζκέλνη νη πνιίηεο νη νπνίνη ζα αλαβαζκίζνπλ 

ελεξγεηαθά ην ζπίηη ηνπο θαη ζα έρνπλ ζηε ζπλέρεηα ιηγόηεξα έμνδα γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε. Βγαίλνπλ 

θεξδηζκέλεο οι επιτειρήζεις, νη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπώλ. Η βιομητανία ηων 

δομικών σλικών καθώς προζηίθεηαι ένα ζημανηικό πεδίο δραζηηριόηηηας ην νπνίν απμάλεη θαη 

ηελ απαζρόιεζε, όιεο απηέο είναι εργαζίες ενηάζεως εργαζίας» 

 


