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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

12 Νοεμβρίου 2012 

 

Ο αγώνας ενάνηηα ζηεν πηο ζθιερή θαη αδηάιιαθηε θσβέρνεζε ποσ έτεη ζέζεη 

ζηο επίθενηρο ηες ποιηηηθής ηες ηεν ηζοπέδωζε ηων Μετανηθών θαη ηε δηάισζε 

ηοσ ΤΕΕ ζα ζσνετηζηεί, δήιωζε ο πρόεδρος ηοσ ΤΕΕ Χρήζηος Σπίρηδες 

Νέες θηνεηοποηήζεης θαη νέες δράζεης αποθάζηζε ε Δ.Ε. ηοσ ΤΕΕ 

 

«Ζ κάρε ελάληηα ζηελ πην ζθιεξή θαη αδηάιιαθηε θπβέξλεζε πνπ έρεη γλσξίζεη 

κεηαπνιηηεπηηθά ε ρψξα θαη ε ειιεληθή θνηλσλία, κε κηα θπβέξλεζε πνπ έρεη ζέζεη ζην 

επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ηεο ηελ ηζνπέδσζε ησλ Μεραληθψλ θαη ηε δηάιπζε ηνπ ΤΔΔ» 

ζα ζπλερηζηεί έσο φηνπ «βξνπλ ιχζε ηα δίθαηα αηηήκαηα καο, πνπ αθνξνχλ ηηο 

απαξάδεθηεο απμήζεηο ησλ εηζθνξψλ, ηελ θάιπςε ηεο αλεξγίαο καο, ηελ κε έληαμε 

καο ζηνλ ΔΟΠΥΥ, ηελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ απνζεκαηηθψλ καο, ηελ πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ αλάπηπμεο, ηνλ ζεβαζκφ ηνπ Σπληάγκαηνο, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ», ηνλίδεη ζε δήισζε 

ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο. 

Όπσο επηζεκαίλεη «δελ έρεη μαλαζπκβεί ζε δεκνθξαηηθή πεξίνδν, λα επαλέξρνληαη 

εθβηαζηηθά δηαηάμεηο πνπ απέξξηςε ην θνηλνβνχιην, φπσο απηή ηεο έληαμεο καο ζηνλ 

ΔΟΠΥΥ, ζε ηξεηο κέξεο, μεθηηιίδνληαο αθφκε θαη ηνπο Βνπιεπηέο θαη ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή δενληνινγία, ζε έλα άξζξν κε δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε 

δπζηπρία καο, ηελ θησρνπνίεζε, ην μεπνχιεκα ηεο ρψξαο θαη ηελ ζθαλδαιψδε 

εχλνηα ζπκθεξφλησλ». 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΤΔΔ κε ηελ δήισζε ηνπ: 

Εεηά μαλά ζπγλψκε απφ ηνπο πνιίηεο πνπ θαζπζηέξεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, 

αλαγγέιιεη ηελ αλαζηνιή έσο θαη ηελ Τεηάξηε 21 Ννεκβξίνπ 2012 ηηο θηλεηνπνηήζεηο 

κε ηε κνξθή πνπ είραλ. 

Πξναλαγγέιιεη ηε ζπλέρηζε ηνπο απφ ηελ Πέκπηε 22 Ννεκβξίνπ 2012, εθφζνλ ε 

Κπβέξλεζε ζπλερίδεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ Μεραληθψλ θαη ζηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ ΤΔΔ.  

Καιεί ηνπο κεραληθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά θαη ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ Μεραληθψλ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ησλ αληηζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ηνπ «Άξζξνπ 

Μφλνπ», πνπ βαθηίζηεθαλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 

αλάιγεηεο θαη αληηαλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 

Απεπζπλφκελνο, ηέινο, πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνλίδεη:  
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«Γελ ηξνκνθξαηνχκαζηε φπνην αληηδεκνθξαηηθφ κέζν θαη αλ ρξεζηκνπνηήζεηε, φπνηα 

κεζφδεπζε θαη αλ ζρεδηάζεηε, φπνηα θζελή επηθνηλσληαθή ηαθηηθή θη αλ 

αθνινπζήζεηε.  

Θα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηνλ αγψλα ηεο αμηνπξέπεηαο καο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

ησλ πξαγκαηηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο». 

Σην κεηαμχ, ε Γ.Δ. ηνπ ΤΔΔ ζε ζπλεδξίαζή ηεο, κεηά απφ ηελ ςήθηζε θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρψξαο, απνθάζηζε ζπλνιηθά 14 δξάζεηο γηα ην ακέζσο 

επφκελν δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηαθηηθνχ Μέινπο ηνπ ΤΔΔ, κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

έσο ηξία ρξφληα είηε ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά, φπσο ζπλνιηθά εμεηδηθεχηεθε 

απφ πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο ΓΔ θαη ζα αλαθνηλσζεί αλαιπηηθά ηηο 

επφκελεο εκέξεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΔ. 

Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο δελ θαιχπηεη ηηο ζέζεηο ηνπ ΤΔΔ θαη 

ελέρεη πιήζνο πξνβιεκάησλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, γηα 

επηβιέςεηο θαη έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  Δίλαη, φκσο, ε απφθαζε πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ην ΤΔΔ αληηκεησπίδνληαο θπξίσο γηα ηνπο άλεξγνπο ηηο 

άδηθεο απμήζεηο, ηηο ππέξνγθεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηελ θπβεξλεηηθή 

αδηαιιαμία πνπ δελ ζπδεηά θαλ ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο καο. 

2. Σε ζρέζε κε ηνλ ΔΟΠΥΥ: ε απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ Κιάδνπ Υγείαο σο 

ΝΠΗΓ έρεη ήδε ιεθζεί, κε ηνλ πξνεγνχκελν Νφκν ζε ηζρχ.  Ζ απφθαζε ηνπ 

Άξζξνπ Μφλνπ είλαη αληηζπληαγκαηηθή.  Αλ ε Κπβέξλεζε ζπλερίζεη ηελ 

πξαθηηθή αλαζηνιήο ηεο πινπνίεζεο ηεο απφθαζήο καο, ζα δηεθδηθήζνπκε 

κε πξνζθπγέο ηελ απνηξνπή ηεο έληαμεο καο. 

3. Τελ θαηαγγειία ηεο Φψξαο ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα φζεο 

δηαηάμεηο είλαη αληίζεηεο ζηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη γηα φζεο νδεγίεο δελ 

ηεξνχληαη ή ηεξνχληαη πιεκκειψο, φπσο δηαηάμεηο ζην Άξζξν Μφλν, ε  

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νη πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο, ηα ςεπδή ηηκνιφγηα 

δεκφζησλ έξγσλ, ε αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ ηζνηηκηψλ εθ λένπ απφ ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο. 

4. Τελ πξνζθπγή ζην ΣηΔ θαη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, κε αθνξκή 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην:  

 Σην Άξζξν Μφλν 

 Σηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο 

 Σηνπο δηαγσληζκνχο μεπνπιήκαηνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο  

 θαη ζε φζα λνκνζεηήκαηα θαη θπβεξλεηηθέο πξάμεηο δηαιχνπλ ην θξάηνο 

δηθαίνπ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ αλάπηπμε, ηε Φψξα 

5 Τε δηεθδίθεζε ησλ εηζθνξψλ ππέξ ηνπ Τακείνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ηελ πάλσ απφ 1200 εθ. ρξένο ηνπ Κξάηνπο ζην ΔΤΑΑ. 
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6 Τελ αλαζηνιή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ΤΔΔ απφ ηε Γεπηέξα 12/11/2012 έσο θαη ηελ Τεηάξηε 21/11/2012, ιφγσ 

ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο πνιίηεο θαη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπο απφ ηελ Πέκπηε 22/11/2012, 

εθφζνλ ε Κπβέξλεζε ζπλερίδεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Μεραληθψλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ ηνπ ΤΔΔ.  

7 Τελ παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ Μεραληθψλ, ζηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ θαη ζηηο 

αξκφδηεο Δπηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

8 Τελ απνθάιπςε γξακκή – γξακκή γηα: 

 ηη πεξηιακβάλεη ην Άξζξν Μφλν,  

 πνηεο πνιηηηθέο ππεξεηεί, πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηεί,  

 πνηνπο επλνεί θαη πνηνπο θαηαζηξέθεη,  

 πνηα ξνπζθέηηα πεξηιακβάλεη θαη πνηνπο θαιχπηεη. 

Γξακκή – γξακκή, κέρξη λα αλαηξαπεί θαη ε ηειεπηαία ιέμε απφ φ,ηη 

εθβηαζηηθά, αλάιγεηα, αληηζπληαγκαηηθά, αληηδενληνινγηθά, κπφξεζαλ νξηαθά 

λα πεξάζνπλ. 

9 Τελ ελεξγή ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ησλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθψλ πνπ 

θηλεηνπνηνχληαη. 

10 Δθδειψζεηο αλάδεημεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο Μεραληθνχο θάζε 

ζθνπηκφηεηαο εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ ηεο Κπβέξλεζεο. 

11 Τε ζπγθξφηεζε εζεινληηθψλ νκάδσλ επηζηεκφλσλ γηα ηε ζχληαμε ελφο 

ζρεδίνπ Αλάπηπμεο θαη ελφο ζρεδίνπ επηβίσζεο καο ζηε βεβαηφηεηα 

πηψρεπζεο ηεο Φψξαο, σο επαθφινπζν ηεο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο. 

12 Γηνξγάλσζε απφ θνηλνχ κε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ Μεραληθψλ 

ζπκβνιηθψλ θαηαιήςεσλ Γεκφζησλ Υπεξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ζεκαηηθψλ 

αζιηνηήησλ ηνπ Άξζξνπ Μφλνπ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ. 

13 Σπγθξφηεζε κεραληζκνχ λνκηθήο ζηήξημεο ηνπ ΤΔΔ, ησλ ζπλαδέιθσλ καο 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ βξίζθνληαη ζε δησγκφ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ ηξφπν ηεο απφιπζεο ηνπο.  Σεκεηψλνπκε πξνο ηνπο 

ιαζπνιφγνπο φηη επίνξθνη Σπλάδειθνη, φρη κφλν δελ ζα ηπγράλνπλ ηεο 

ζπκπαξάζηαζεο ηνπ ΤΔΔ αιιά ηεο θαηαγγειίαο καο θαη ηεο παξαπνκπήο 

ηνπο ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα. 

14 Τε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΔΔ ζηελ Παλεπξσπατθή απεξγία ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 

2012. 

Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΤΔΔ «ζε πείζκα ηεο 

ζηνρνπνίεζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο αληηδεκνθξαηηθήο απφπεηξαο δηάιπζεο απφ ηελ 

Κπβέξλεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο εληνινδφρνο ηεο ηξφηθαο θαη εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΒ Θα 

θξαηήζνπκε φξζην θαη κε εληνλφηεξε δξάζε ην ΤΔΔ. 
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Θα ζπλερίζνπκε ηηο αθεδεκφλεπηεο θαη αηηηνινγεκέλεο ζέζεηο καο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Θα ζπλερίζνπκε λα αλαδεηθλχνπκε: 

 Τελ πνιηηηθή θησρνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ θαη αλππαξμίαο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ 

 Τελ πνιηηηθή δηάιπζεο ηνπ ελαπνκείλαληα ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ 

 Τελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ, αδηαθαλψλ πξαθηηθψλ θαη 

εμάξηεζεο ηεο Φψξαο 

Θα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε 

δηαθάλεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ νηθνδφκεζε ελφο λένπ θψδηθα αμηψλ πνπ ζα 

ηνλ ηεξνχκε, επεηδή ηνλ πηζηεχνπκε. 

Θα ζπλερίζνπκε, ζε πείζκα ησλ δπλάκεσλ ηεο χθεζεο, ηεο θηψρεηαο, ηεο εμάξηεζεο, 

ηνπ ςεχδνπο, ηνπ ξαγηαδηζκνχ, ηεο παξάδνζεο, λα ππεξεηνχκε ηηο πγηείο 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηε Γεκνθξαηίαο, ηελ ππεξεθάλεηα, 

ηελ επζχλε θαη ην θχξνο ησλ Μεραληθψλ, ηελ αλάπηπμε, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ην 

θνηλσληθφ θξάηνο». 

 

Απφ ην Γξαθείν Τχπνπ ηνπ ΤΔΔ 


