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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

                                                                                                 26 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Νέο θύθιο θηλεηοποηήζεωλ ηωλ δηπιωκαηούτωλ κεταληθώλ θαη ηοσ ΤΕΕ  
κέτρη θαη ηελ Κσρηαθή 4 Νοεκβρίοσ 2012 αποθάζηζε ε Δηοηθούζα Επηηροπή ΤΕΕ, κε 

εηζήγεζε ηοσ προέδροσ ΤΕΕ, Χρήζηοσ Σπίρηδε. 
 
 

Το Σάββαηο 3 Νοεκβρίοσ 2012 ε θεληρηθή Αληηπροζωπεία ηοσ ΤΕΕ αποθαζίδεη ηης 
θεληρηθές θαηεσζύλζεης γηα ηελ πορεία ηωλ θηλεηοποηήζεωλ. 

 
 
Νέν θύθιν θηλεηνπνηήζεσλ ησλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ απνθάζηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο, 
ηελ Τξίηε 23 Οθησβξίνπ 2012, ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΤΔΔ, κε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ΤΔΔ 
Φξήζηνπ Σπίξηδε. Σπγθεθξηκέλα απνθαζίζηεθε ν θύθινο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ ΤΔΔ θαη 
ησλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, πνπ έρεη απνθαζηζηεί κέρξη ηελ εζληθή ενξηή ηνπ «ΟΦΙ» ηνπ 
ειιεληθνύ ιανύ ηεο 28εο Οθησβξίνπ λα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή 4 Ννεκβξίνπ 2012.  
 
Σην κεηαμύ ην Σάββαην 3 Ννεκβξίνπ 2012 ζα ζπλεδξηάζεη ε θεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ 
ΤΔΔ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο θαη λα ραξάμεη ηηο θεληξηθέο 
θαηεπζύλζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη, κέρξη ηηο 4 
Ννεκβξίνπ 2012, ε ζπλέρηζε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο 
ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ ππεξεζηώλ  ηεο Τξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, γηα ην ίδην δηάζηεκα ε 
ζπλέρηζε ηεο απνρήο όισλ ησλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ κειώλ ηνπ ΤΔΔ, (δηπι. κεραληθνί 
δεκνζίνπ, εξγνιήπηεο, κειεηεηέο, κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο), από όιεο ηηο 
επηηξνπέο, ηα ζπκβνύιηα θαη ηηο ηερληθέο εθπξνζσπήζεηο ζε όιε ηε ρώξα.  
 
Τν ΤΔΔ ηνλίδεη όηη  «νη θηλεηνπνηήζεηο απνηεινύλ απάληεζε ζηε ζπλερηδόκελε θπβεξλεηηθή 
αδηαιιαμία, εθαξκνγήο  λέσλ αληηαλαπηπμηαθώλ θαη  ηζνπεδσηηθώλ κέηξσλ θαη ζηνρεύνπλ 
ζηελ αλαηξνπή ηεο αδηέμνδεο πνιηηηθήο ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο επίθιεζεο ησλ δηαξζξσηηθώλ 
αιιαγώλ, ηεο κεηαηξνπήο ηεο Φώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ αδηεμόδνπ, ηεο 
θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο».  Δπίζεο, ην ΤΔΔ ηνλίδεη όηη «νη Μεραληθνί δίλνπλ ηε κάρε, 
ζηεξνύκελνη αθόκε θαη ηα πεληρξά εηζνδήκαηά ηνπο από ηηο εληάμεηο ησλ απζαηξέησλ. Γίλνπλ 
ηε κάρε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο». 
 
Οη θηλεηνπνηήζεηο ησλ Μεραληθώλ θαη ηνπ ΤΔΔ ζπλερίδνληαη θαζώο δηαπηζηώλεηαη όηη 
ζπλερίδεηαη κε αθόκε κεγαιύηεξε έληαζε ε αδηαιιαμία ησλ θπβεξλεηηθώλ αξκνδίσλ, θπξίσο 
από ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Οηθνλνκίαο ελαληίνλ ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ 
Μεραληθώλ. Σπλερίδεηαη κε πξσηόγλσξε αιαδνλεία ε άξλεζε ησλ θθ Βξνύηζε θαη Σηνπξλάξα 
λα ζπδεηήζνπλ ξεαιηζηηθέο θαη πινπνηήζηκεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη ην 
ΤΔΔ γηα εθθξεκή ζέκαηα.  Δπίζεο, ζπλερίδεηαη ε επηκνλή ηνπο ζε ηζνπεδσηηθά, απαξάδεθηα 
θαη αλαπνηειεζκαηηθά αζθαιηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ ΤΔΔ, ηνπ 
ηερληθνύ επηζηεκνληθνύ θόζκνπ θαη ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ, κε ην κνλόηνλν πξόζρεκα, 
όηη απηά ηα κέηξα ηεο ύθεζεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο απνηεινύλ απαηηήζεηο ηεο «ηξόηθαο» ησλ 
δαλεηζηώλ.   
 
Τν δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηνπ ΤΔΔ πεξηιακβάλεη: 
 
• Τε κείσζε ησλ παγίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ 
εηζθνξώλ ηνπ Τακείνπ, κε έληαμε όισλ ησλ έξγσλ παξαρώξεζεο 
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• Τελ ύπαξμε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα όινπο 
• Τελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ΔΤΑΑ, ησλ Κιάδσλ ηνπ, ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηελ 
παξακνλή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζην ΔΤΑΑ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ Ν. 2469/1997 
πνπ ππνρξεώλεη ηα αζθαιηζηηθά Τακεία λα θαηαζέηνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ Τξάπεδα 
ηεο Διιάδνο. 
• Τελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο 
αλεξγίαο ηελ νπνία επηδνηνύκε. 
• Τελ αλαπιήξσζε ησλ πεξίπνπ 2 δηο. € πνπ απώιεζε ην Τακείν από ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ Οκνιόγσλ θαη ηηο παξάλνκεο αιρεκείεο πνπ ζπλερίδεη ε Τξάπεδα ηεο 
Διιάδνο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ Κξάηνπο, από ηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδόηεζε 
ηνπ Ν. 2084/1992, πξνο ην Τακείν καο, ύςνπο πιένλ ησλ 600 εθ. €. 
• Τελ αθύξσζε ησλ αλάιγεησλ δηαηάμεσλ θαηάξγεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ θαη 
ηεο νξηδόληηαο άδηθεο θαη ζπλερνύο θνξνιόγεζεο. 
• Τε κε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηε καηαίσζε ηνπ άδηθνπ εληαίνπ 
θνξνινγηθνύ πνζνζηνύ 35% γηα όια ηα εηζνδήκαηα από ην πξώην επξώ. 
• Τελ ύπαξμε ελόο ηεξαξρεκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΠΓΔ θαη κε επαξθείο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο. 
• Τν ζηακάηεκα ηεο απαμίσζεο ησλ κεραληθώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ κε ηηο ζπλερείο 
κεηώζεηο κηζζώλ θαη ηα άδηθα θαη νξηδόληηα ραξάηζηα. 
 
Αγσληδόκαζηε λα αλαηξέςνπκε ηελ αδηέμνδε πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ, ηεο επίθιεζεο ησλ 
δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ, ηεο κεηαηξνπήο ηεο Φώξαο ζε εηδηθή νηθνλνκηθή δώλε, ηνπ 
αδηεμόδνπ, ηεο θηώρεηαο, ηεο αλεξγίαο.  Οη Μεραληθνί δίλνπλ ηε κάρε, ζηεξνύκελνη αθόκε θαη 
ηα πεληρξά εηζνδήκαηά ηνπο από ηηο εληάμεηο ησλ απζαηξέησλ. Γίλνπλ ηε κάρε ηεο 
αμηνπξέπεηάο ηνπο. 
 
 
 

 
Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 

 


