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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

                                                                                   Αζήλα 21 Ννεκβξίνπ 2012  

 

 

«Ο αγώλας ελάληηα ζηελ πηο ζθιερή θαη αδηάιιαθηε θσβέρλεζε, ποσ έτεη ζέζεη ζηο 

επίθεληρο ηες ποιηηηθής ηες ηελ ηζοπέδφζε ηφλ Μεταληθώλ θαη ηε δηάισζε ηοσ ΤΕΕ ζα 

ζσλετηζηεί» ηολίδεη ο πρόεδρος ΤΕΕ Χρήζηος Σπίρηδες.  

 

Αλαζηοιή ηφλ θηλεηοποηήζεφλ ηοσ ΤΕΕ θαη ηφλ Μεταληθώλ έφς ηελ Τεηάρηε 28 

Νοεκβρίοσ 2012 αποθάζηζε ε ΔΕ ΤΕΕ, ελόυεη δηαιόγοσ κε ηελ θσβέρλεζε.   

 

Σε εηνηκόηεηα θηλεηνπνηήζεσλ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

Σηε ζπλεδξίαζε ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2012 ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ΤΔΔ ππνγξακκίζηεθε 

γηα άιιε κηα θνξά από ηνλ πξόεδξν ηνπ ΤΔΔ Φξήζην Σπίξηδε  όηη «ν αγώλαο ελάληηα ζηελ 

πην ζθιεξή θαη αδηάιιαθηε θπβέξλεζε, πνπ έρεη ζέζεη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ηεο ηελ 

ηζνπέδσζε ησλ Μεραληθώλ θαη ηε δηάιπζε ηνπ ΤΔΔ ζα ζπλερηζηεί». Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ΤΔΔ εθηηκήζεθε όηη:  

-Δθθξεκνύλ λα νινθιεξσζνύλ ζπλαληήζεηο κεηαμύ ηνπ πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ΤΔΔ, κε θπβεξλεηηθνύο αξκόδηνπο, ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη κε ηηο αξκόδηεο 

Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα δηαιόγνπ, επί ησλ 

ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ πνπ  έρεη θαηαζέζεη ην ΤΔΔ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο 

Μεραληθνύο θαη ην ΤΔΔ.  

-Δίλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε ε ηξέρνπζα ρξνληθή ζπγθπξία γηα ηε ρώξα, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία, ιόγσ ησλ ξεπζηώλ εμειίμεσλ ζε εγρώξην θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Με απηά ηα δεδνκέλα θαη σο άιιε κηα έλδεημε θαιήο ζέιεζεο θαη πίζηεο ζηνλ δεκνθξαηηθό 

δηάινγν, ζην πιαίζην ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο, πξνο αλαδήηεζε νξζνινγηθώλ, 

εθαξκόζηκσλ θαη δίθαησλ ιύζεσλ, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΤΔΔ απνθάζηζε:   

α) Να ζπλερηζηεί ε αλαζηνιή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ Μεραληθώλ έσο ηελ 

Τεηάξηε 28 Ννεκβξίνπ 2012 θαη ζα επαλεθηηκεζεί ηελ Τξίηε 27 Ννεκβξίνπ 2012. 

β) Η πνξεία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ λα εθηηκεζεί ζε λέα ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ΤΔΔ ηελ Τξίηε 27 

Ννεκβξίνπ 2012, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο.  

Παξάιιεια ην ΤΔΔ πξνσζεί ηηο πνιύκνξθεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο, όπσο έρνπλ 

απνθαζηζηεί από ηε ΓΔ ΤΔΔ, ζην πιαίζην ησλ ζπλερηδόκελσλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ, νη νπνίεο 

είλαη:  

1. Σε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηαθηηθνύ Μέινπο ηνπ ΤΔΔ, κεηά από αίηεζή ηνπ έσο ηξία 

ρξόληα είηε ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά, όπσο ζπλνιηθά εμεηδηθεύηεθε από πξνεγνύκελε 
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απόθαζε ηεο ΓΔ θαη ζα αλαθνηλσζεί αλαιπηηθά ηηο επόκελεο εκέξεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΤΔΔ. 

Η πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ηδηόηεηαο δελ θαιύπηεη ηηο ζέζεηο ηνπ ΤΔΔ θαη ελέρεη πιήζνο 

πξνβιεκάησλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, γηα επηβιέςεηο θαη έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  Δίλαη, όκσο, ε απόθαζε 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: Η απόθαζε πινπνίεζεο ηνπ Κιάδνπ Υγείαο σο ΝΠΙΓ έρεη ήδε 

ιεθζεί, κε ηνλ πξνεγνύκελν Νόκν ζε ηζρύ.  Η απόθαζε ηνπ Άξζξνπ Μόλνπ είλαη 

αληηζπληαγκαηηθή.  Αλ ε Κπβέξλεζε ζπλερίζεη ηελ πξαθηηθή αλαζηνιήο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

απόθαζήο καο, ζα δηεθδηθήζνπκε κε πξνζθπγέο ηελ απνηξνπή ηεο έληαμεο καο. 

3. Τελ θαηαγγειία ηεο Φώξαο ζηα όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα όζεο δηαηάμεηο είλαη 

αληίζεηεο ζηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη γηα όζεο νδεγίεο δελ ηεξνύληαη ή ηεξνύληαη 

πιεκκειώο, όπσο δηαηάμεηο ζην Άξζξν Μόλν, ε  εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, νη πεξηβαιινληηθέο 

νδεγίεο, ηα ςεπδή ηηκνιόγηα δεκόζησλ έξγσλ, ε αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ ηζνηηκηώλ εθ 

λένπ από 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 Μόλν 

-Σηελ πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο 

-Σηνπο δηαγσληζκνύο μεπνπιήκαηνο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη ζε όζα λνκνζεηήκαηα θαη 

θπβεξλεηηθέο πξάμεηο δηαιύνπλ ην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ αλάπηπμε, ηε 

Φώξα 

5. Τε δηεθδίθεζε ησλ εηζθνξώλ ππέξ ηνπ Τακείνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηελ πάλσ από 

1200 εθ. ρξένο ηνπ Κξάηνπο ζην ΔΤΑΑ. 

6. Τελ παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

Μεραληθώλ, ζηνπο αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ θαη ζηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

7. Τελ απνθάιπςε γξακκή – γξακκή γηα: 

-ηη πεξηιακβάλεη ην Άξζξν Μόλν,  

-πνηεο πνιηηηθέο ππεξεηεί, πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηεί,  

-πνηνπο επλνεί θαη πνηνπο θαηαζηξέθεη,  

-πνηα ξνπζθέηηα πεξηιακβάλεη θαη πνηνπο θαιύπηεη. 

Γξακκή – γξακκή, κέρξη λα αλαηξαπεί θαη ε ηειεπηαία ιέμε από ό,ηη εθβηαζηηθά, αλάιγεηα, 

αληηζπληαγκαηηθά, αληηδενληνινγηθά, κπόξεζαλ νξηαθά λα πεξάζνπλ. 

8. Τελ ελεξγή ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ησλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθώλ πνπ θηλεηνπνηνύληαη. 

9. Δθδειώζεηο αλάδεημεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο Μεραληθνύο θάζε ζθνπηκόηεηαο 

εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ ηεο Κπβέξλεζεο. 
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10. Τε ζπγθξόηεζε εζεινληηθώλ νκάδσλ επηζηεκόλσλ γηα ηε ζύληαμε ελόο ζρεδίνπ 

Αλάπηπμεο θαη ελόο ζρεδίνπ επηβίσζεο καο ζηε βεβαηόηεηα πηώρεπζεο ηεο Φώξαο, σο 

επαθόινπζν ηεο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο. 

11. Γηνξγάλσζε από θνηλνύ κε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο ησλ Μεραληθώλ ζπκβνιηθώλ 

θαηαιήςεσλ Γεκόζησλ Υπεξεζηώλ γηα ηελ αλάδεημε ζεκαηηθώλ αζιηνηήησλ ηνπ Άξζξνπ 

Μόλνπ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ. 

12. Σπγθξόηεζε κεραληζκνύ λνκηθήο ζηήξημεο ηνπ ΤΔΔ, ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηνλ δεκόζην 

ηνκέα πνπ βξίζθνληαη ζε δησγκό από ηελ Κπβέξλεζε θαη βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ ηξόπν ηεο 

απόιπζεο ηνπο.  Σεκεηώλνπκε πξνο ηνπο ιαζπνιόγνπο όηη επίνξθνη Σπλάδειθνη, όρη κόλν 

δελ ζα ηπγράλνπλ ηεο ζπκπαξάζηαζεο ηνπ ΤΔΔ αιιά ηεο θαηαγγειίαο καο θαη ηεο 

παξαπνκπήο ηνπο ζηα αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα. 

Σηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΤΔΔ αλαθέξεηαη όηη  «ζε πείζκα ηεο ζηνρνπνίεζεο θαη ηεο 

ζπλερηδόκελεο αληηδεκνθξαηηθήο απόπεηξαο δηάιπζεο από ηελ Κπβέξλεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο 

εληνινδόρνο ηεο ηξόηθαο θαη εθπξόζσπνο ηνπ ΣΔΒ Θα θξαηήζνπκε όξζην θαη κε εληνλόηεξε 

δξάζε ην ΤΔΔ. 

Θα ζπλερίζνπκε ηηο αθεδεκόλεπηεο θαη αηηηνινγεκέλεο ζέζεηο καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Θα ζπλερίζνπκε λα αλαδεηθλύνπκε: 

-Τελ πνιηηηθή θησρνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ θαη αλππαξμίαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

-Τελ πνιηηηθή δηάιπζεο ηνπ ελαπνκείλαληα ειιεληθνύ παξαγσγηθνύ ηζηνύ 

-Τελ πνιηηηθή εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ, αδηαθαλώλ πξαθηηθώλ θαη εμάξηεζεο ηεο Φώξαο 

Θα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ, ηε δηαθάλεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ νηθνδόκεζε ελόο λένπ θώδηθα αμηώλ πνπ ζα ηνλ ηεξνύκε, επεηδή 

ηνλ πηζηεύνπκε. 

Θα ζπλερίζνπκε, ζε πείζκα ησλ δπλάκεσλ ηεο ύθεζεο, ηεο θηώρεηαο, ηεο εμάξηεζεο, ηνπ 

ςεύδνπο, ηνπ ξαγηαδηζκνύ, ηεο παξάδνζεο, λα ππεξεηνύκε ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηε Γεκνθξαηίαο, ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ επζύλε θαη ην θύξνο ησλ 

Μεραληθώλ, ηελ αλάπηπμε, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ην θνηλσληθό θξάηνο». 


