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Δελτίο Σύπου   

TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

                                                                 

                                                                            27 Νοεμβρίου 2012 
 

 

-«Δελ ζπκβηβαδόκαζηε κε ηελ πξννπηηθή ελόο δεκόζηνπ ηνκέα, κε ραξαθηεξηζηηθά 
ππνηέιεηαο θαη ξαγηαδηζκνύ» ηόληζε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ Χξήζηνο Σπίξηδεο. 

 
-Σπλερίδεηαη ε δηεκεξίδα κε ζέκα «Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε. Οη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη 

νη δηπιωκαηνύρνη κεραληθνί ωο κνριόο αλάπηπμεο», πνπ δηνξγαλώλεη ην ΤΕΕ. 
 
-«Γελ ζπκβηβαδόκαζηε κε ηελ πξννπηηθή ελόο δεκόζηνπ ηνκέα, κε ραξαθηεξηζηηθά ππνηέιεηαο 
θαη ξαγηαδηζκνύ» ηόληζε ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Χρήζηος Σπίρηζης, αλνίγνληαο ηηο εξγαζίεο 
ηεο δηεκεξίδαο, κε ζέκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε. Οη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη νη 
δηπισκαηνύρνη κεραληθνί σο κνριόο αλάπηπμεο», πνπ δηνξγαλώλεη ην ΣΔΔ ηελ Σξίηε θαη 
Σεηάξηε 27 θαη 28 Ννεκβξίνπ 2012, ζηελ Αζήλα (Ν. Νηθνδήκνπ 18-20). 
Σν ΣΔΔ είπε ν Υξ. πίξηδεο αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία, κέζσ νινθιεξσκέλνπ δηαιόγνπ 
κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, λα δηαηππώζεη ζπγθεθξηκέλεο, επίθαηξεο θαη 
πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε κίαο νπζηαζηηθήο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο. 
Παξάιιεια κε ηηο πξνηάζεηο, ν Υξ. πίξηδεο είπε όηη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, όπσο έρεη 
απνδείμεη θαη εκπξάθησο ν ίδηνο θαη ην ΣΔΔ είλαη αλππνρώξεηνη ζε δύν βαζηθά 
πξναπαηηνύκελα, ηα νπνία είλαη: 
-«Πξώηνλ ε εληαία έθθξαζε ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, κε θαηαλόεζε, ζηήξημε θαη αιιειεγγύε, 
ρσξίο ηερλεηέο αληηπαιόηεηεο θαη αλνύζηεο ζπγθξνύζεηο, κεηαμύ ησλ  επαγγεικαηηθώλ 
θιάδσλ θαη ησλ γελεώλ ηόζν ηνπ δεκόζηνπ όζν θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα».  
-«Γεύηεξνλ ε απαίηεζε καο λα αλαθηήζνπκε ην εζηθό καο πιενλέθηεκα,  σο κεραληθνί, σο 
ζπλδηθαιηζηέο, σο ππάιιεινη, σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. Απηό ζεκαίλεη ηέινο ζηελ 
ζπγθάιπςε όισλ ησλ ζηξεβιώλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο ζηε ζπγθάιπςε όζσλ ληξνπηάδνπλ θαη 
ζπηιώλνπλ ην ρώξν καο είηε είλαη εξγνιάβνη, είηε κειεηεηέο, είηε δεκόζηνη ππάιιεινη είηε 
θαζεγεηέο». Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ ζπλέρηζε ππνγξακκίδνληαο όηη: «Δκείο ζα πξέπεη λα 
πξνηείλνπκε κέηξα αληηκεηώπηζεο, εκείο  ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηελ αλαδήηεζε άιινζη 
γηα όζνπο καο ζπηιώλνπλ, καο δηαζπνύλ θαη ηειηθά καο απνκνλώλνπλ από ηνλ πνιίηε θαη ηνλ 
ειιεληθό ιαό. Μπνξεί ζε νξηζκέλνπο λα θαληάδεη δύζθνιε ε ζύγθξνπζε κε κία θαθώο 
ελλννύκελε «ζπλαδειθηθή λννηξνπία», κηα λννηξνπία πνπ ηειηθώο εμππεξεηεί ηνπο ιίγνπο 
θαη επηηεδείνπο, εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο αμηνπξέπεηαο 
ησλ πνιιώλ, όκσο πξαγκαηηθά άδηθό θαη επώδπλν είλαη λα δηαησλίδεηαη θάζε ηέηνην λνζεξό 
θαηλόκελν».  
Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ  είπε ζηε ζπλέρεηα όηη ε δεκηνπξγία κίαο ζύγρξνλεο θαη 
απνηειεζκαηηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο απνηειεί κόληκε επσδό όισλ ησλ κεηαπνιηηεπηηθώλ 
θπβεξλήζεσλ, πνπ ηελ έρνπκε αθνύζεη σο «αιιαγή», «εθζπγρξνληζκό», «επαλίδξπζε» 
«αλαζπγθξόηεζε», «επαλεθθίλεζε» «επαλαζύζηαζε», κε απνηέιεζκα λα εμαληιείηαη ην 
ιεμηιόγην, ελώ παξακέλεη αλεθπιήξσην ην αίηεκα γηα ηελ θνηλσλία θαη ε αλαγθαηόηεηα γηα ηε 
ρώξα. Ο ίδηνο πξόζζεζε όηη είλαη βέβαηνο, όπσο έγηλε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζην παξειζόλ 
γηα θνκκαηηθνύο θαη πειαηεηαθνύο ιόγνπο, όηη δελ πξόθεηηαη λα εηζαθνπζηνύλ από ηελ 
θπβέξλεζε θαη ηελ επίζεκε πνιηηεία γηα άιιε κία θνξά νη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ 
γηα ηε δεκηνπξγία πγηνύο, απνηειεζκαηηθήο, ζύγρξνλεο θαη αλεμάξηεηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 
Δμήγεζε όηη ν ιόγνο ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη πσο ε επηινγή γηα κία δηνίθεζε κε απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνύεηαη επζέσο κε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο επηινγέο, πνπ έρνπλ 
επηβιεζεί ζηε ρώξα, κέζσ ησλ κλεκνλίσλ από ηηο δπλάκεηο ησλ μέλσλ δαλεηζηώλ, ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο. 
-«Έλαο δεκόζηνο ηνκέαο πνπ έρεη αμηόπηζηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ δελ κπνξεί λα επηηξέςεη 
θσηνγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο, ζηξεβιά ηηκνιόγηα, δηαλνκή έξγσλ, ςεπδείο επηκεηξήζεηο θαη 
άιιεο εθπιεθηηθέο θαηαζηάζεηο θαηαζπαηάιεζεο δεκόζηνπ ρξήκαηνο», είπε ν θ πίξηδεο 
αλαθέξνληαο σο θνξπθαίν παξάδεηγκα ην «ζθάλδαιν Siemens». Δπίζεο πξόζζεζε όηη «έλαο 
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δεκόζηνο ηνκέαο πνπ ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθά, ζεζπίδεη θαλόλεο, πξόηππα, πξνδηαγξαθέο, 
ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ εζληθή παξαγσγή, ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο- θόζηνπο, ηελ 
αζθάιεηα, δελ ζα επέηξεπε λα εθδνζεί ππνπξγηθή απόθαζε ελαξκόληζεο 254 πξνηύπσλ 
δνκηθώλ πιηθώλ, πνπ απνθιείνπλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή επηβάιινληαο θσηνγξαθηθέο 
πξνδηαγξαθέο πιηθώλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο  ζπλέβε ζην ππνπξγείν 
Αλάπηπμεο επί Τπεξεζηαθήο θπβέξλεζεο, ππνπξγίαο ηνπ θ. ηνπξλάξα». 
Δπίζεο ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ην πιαίζην ησλ ζεκάησλ θαη ηα 
εξσηήκαηα, πνπ ζα απαληεζνύλ κε ηε κνξθή νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ ζηε δηεκεξίδα ηνπ 
ΣΔΔ, κε αηρκή ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηε δηνίθεζε, ηηο δνκέο, ηηο πξνδηαγξαθέο 
ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ, ππνγξακκίδνληαο όηη ε αμηνιόγεζε 
δελ κπνξεί λα είλαη ην άιινζη πξνεηιεκκέλσλ απνθάζεσλ ζπξξίθλσζεο ησλ ππεξεζηώλ νύηε 
κεζόδεπζε απνιύζεσλ, κεηαθηλήζεσλ θαη  δηαζπξκνύ ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ. Ο Υξ. 
πίξηδεο αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο πξσηνβνπιίεο εθζπγρξνληζκνύ θαη απινπνίεζεο 
ιεηηνπξγηώλ, κε θαλόλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη δηαθάλεηαο, πνπ έρεη αλαιάβεη ην ΣΔΔ, 
(όπσο γηα ηηο δειώζεηο απζαηξέησλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ πιέγκαηνο ησλ ελεξγεηαθώλ 
επηκνξθώζεσλ θαη επηζεσξήζεσλ θιπ), ζπκβάιινληαο ζηελ αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηώλ ηεο 
δηνίθεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ κεραληθώλ θαη ησλ πνιηηώλ. ην πιαίζην απηό είπε όηη ηνλ 
εξρόκελν Ηαλνπάξην ζα είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη από ην ΣΔΔ θαη ην λέν ειεθηξνληθό 
ζύζηεκα έθδνζεο ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ.  
 
-ηηο δηαρξνληθέο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο αλαθέξζεθε σο ζπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο ν Ανηώνης Πρωηονοηάριος γεληθόο 
γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ΣΔΔ, ηνλίδνληαο όηη «ε πνιηηεία δηαρξνληθά δελ αθνύεη 
ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΔ, θζάλνληαο ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ην απαμηώλεη ζπζηεκαηηθά, επεηδή 
έρεη αθεδεκόλεπηε θαη αλαπηπμηαθή θσλή». 
 
-«Ζ ηερλνγλσζία ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ απνηειεί ζεκαληηθό ζπληειεζηή γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο, ηελ αληηκεηώπηζε 
δειαδή ησλ δπζιεηηνπξγηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πεδίν ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο», 
επεζήκαλε κεηαμύ άιισλ ν πξόεδξνο ηεο ΓΔΔ Γιάννης Παναγόποσλος, κηιώληαο ζηελ 
δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ. Ο ίδηνο ππνγξάκκηζε: 
«Σν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη δελ ζα πσ από ρξόλν ζε ρξόλν 
αιιά από κλεκόλην ζε κλεκόλην, θάζε άιιν παξά επηζπκία γηα αύμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο 
δηνίθεζεο εθθξάδεη. ηαδηαθά αθαηξνύληαη ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο ε δηνίθεζε. Ζ 
ίδηα ε δηνίθεζε δελ ινγίδεηαη πιένλ σο εξγαιείν αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνύληαη επηπιένλ δπζθνιίεο αλόξζσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». 
«Ζ ηθαλόηεηα ηεο δηνίθεζεο λα απνθηά ζπλερώο λέεο ηθαλόηεηεο εθθξάδεη κεξηθώο θαη ην 
ζηόρν ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο θαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα θαηαθηήζεη 
πεξαηηέξσ ε Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα βγνύκε από ην ηέικα ζην νπνίν έρνπκε εηζέιζεη». 
   
-Ο πξόεδξνο ηεο ΑΓΔΓΤ Κώζηας Τζικρικάς ηόληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο πσο «ε 
επηρείξεζε ζπξξίθλσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ ζπλνδεύηεθε από κηα ηζνπεδσηηθή θξηηηθή 
γηα ην δεκόζην θαη θαηαζπθνθάληεζε, ζπιιήβδελ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Μηινύλ γηα 
ππεξδηνγθσκέλν δεκόζην θαη γηα πςειό κηζζνινγηθό θόζηνο, παξόηη κε ηελ απνγξαθή 
απνθαιύθζεθε όηη ν όγθνο απαζρόιεζεο ζην δεκόζην θαη ην ζπλνιηθό κηζζνινγηθό θόζηνο 
βξίζθνληαη ζηα θαηώηεξα επίπεδα ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ. Οη δεκόζηνη ππάιιεινη 
δελ μεπεξλνύλ ηηο 450.000 θαη ζε πνζνζηό επί ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο 
απνηεινύλ ην 9-10% όηαλ ζηηο ρώξεο ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο –θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε 
απηέο πνπ πηέδνπλ γηα απνιύζεηο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ- ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θπκαίλνληαη 
από 15-17%. 
Καη επίζεο δήισζε πσο ε ΑΓΔΓΤ ζεσξεί πσο ε ζεκεξηλή ζπγθπξία απαηηεί: 
-Μηα δεκόζηα δηνίθεζε αλεμάξηεηε, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο 
θνηλσλίαο 
-Καιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο επζύλεο θαη 
εκπέδσζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην. 
-Αμηνπνίεζε ησλ ηθαλώλ θαη άμησλ ζηειερώλ κε ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ δηαθάλεηαο, 
δηθαηνζύλεο, αμηνθξαηίαο, κε δηαδηθαζίεο «δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» θιπ. 
 
-Ο Θανάζης Μπούμης, κέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, ππεύζπλνο ζεκάησλ  



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης  4 – Αθήνα – E-mail: press@central.tee.gr    3 
 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
παξνπζηάδνληαο ηελ εηζήγεζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηόληζε όηη νη δηπισκαηνύρνη 
κεραληθνί πνπ ππεξεηνύλ ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζηα ΝΠΓΓ, ζηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε & ζηελ Πεξηθέξεηα, κε ηελ Σερλνγλσζία πνπ δηαζέηνπλ είλαη εθείλνη, πνπ σο 
κνριόο ζα θαζνδεγήζνπλ θάζε θνξέα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ (παξαγσγή ηνπ 
Σερληθνύ ζθέινπο ηνπ ΔΠΑ, ηνπ Π.Γ.Δ. θηι)  
   ήκεξα, πεξηζζόηεξν παξά πνηέ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηνκέο, πξνθεηκέλνπ νη 
Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί λα ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά ζην ρεδηαζκό, ζηνλ 
Πξνγξακκαηηζκό, ζηα Πξόηππα θαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο, ζηελ 
ππνγξαθή ησλ πκβάζεσλ, ζηελ κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλε Δπνπηεία ηεο Μειέηεο – 
Καηαζθεπήο- πληήξεζεο & Λεηηνπξγίαο ησλ Σερληθώλ Έξγσλ.  

ήκεξα 11.000 πεξίπνπ Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, απαζρνινύληαη, 
σο ζηειέρε ζε όια ηα Τπνπξγεία, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζηελ 
Απηνδηνίθεζε (1

νπ
 & 2

νπ
 βαζκνύ).  

Οη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ππεξεηνύλ ζε αλεμάξηεηεο 
Γηνηθεηηθέο Γνκέο, ζε Σερληθέο Τπεξεζίεο (ηδηαίηεξα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ  
(Γ.Γ.Γ.Δ.) θαη ζην ΤΠΔΚΑ ηα 5/6 ησλ δνκώλ είλαη Σερληθέο Τπεξεζίεο).  

ηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, νη Σερληθέο Τπεξεζίεο είλαη κηθξόηεξεο αλαινγίαο, αιιά 
πνηνηηθά παξάγνπλ έξγν πνιύ κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζώο εκπιέθνληαη ζην ζύλνιν ζρεδόλ 
ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ θνξέσλ [δεκόζηα έξγα, Τπεξεζίεο Γόκεζεο (ηέσο Πνιενδνκίεο), 
πξνκήζεηεο, παξνρή ππεξεζηώλ, ζπληήξεζε ρνιείσλ – Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, 
πινπνίεζε ΔΠΑ & ΠΓΔ, αδεηνδνηήζεηο, θηι.]  

ε ζπλζήθεο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρώξαο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πεξάζνπκε 
από ηελ ύθεζε, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ηελ λέα απηή πνξεία, νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο θαη νη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν, ν 
νπνίνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί από θαλέλαλ άιιν θιάδν. 

 

Εκπρόζωποι κομμάηων  

 

Υαηξεηηζκνύο ζηελ εθδήισζε απεύζπλαλ εθπξόζσπνη θνκκάησλ, σο εμήο;  

-Από ηε ΝΓ, Διονύζης Σηαμενίηης, βνπιεπηήο Πέιιαο, ν νπνίνο ηόληζε όηη «πξώηε αλάγθε 
είλαη ε επαλεθθίλεζε ηεο Οηθνλνκίαο», ελώ πξόζζεζε όηη «ε αλάπηπμε παίξλεη πιένλ ηηο 
δηαζηάζεηο πνπ ηεο αλαινγνύλ», ζπκπιεξώλνληαο όηη «είλαη θαίξηνο ν ξόινο ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ 
κεραληθώλ γηα ηε δηέμνδν από ηε θξίζε». Ο θ. ηακελίηεο δήηεζε από ην ΣΔΔ λα ζπκβάιιεη 
αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη 
κειεηώλ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε, ηνλίδνληαο όηη «βξηζθόκαζηε πιένλ αληηκέησπνη κε έλα 
κεγάιν ζηνίρεκα σο ρώξα θαη θάζε θιάδνο μερσξηζηά». 

-Από ην ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ Αθροδίηη Θεοπεθηάηοσ, βνπιεπηήο Κεθαιιήληαο, ε νπνία κίιεζε θαη 
σο κεραληθόο δεκόζηνο ππάιιεινο, ηνλίδνληαο ηελ απνπζία καθξνρξόληνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
θαη πξνηεξαηνηήησλ. Καπηεξίαζε ηε ζπιιήβδελ ελνρνπνίεζε ησλ εξγαδόκελσλ ζην δεκόζην. 
Καηήγγεηιε ηε δηαξθή κείσζε ηνπ ΠΓΔ, πνπ επηβάιιεη ε θπβέξλεζε θαη ε ηξόηθα, ελώ κίιεζε 
θαη γηα θαηλόκελα δηαπινθήο θαη εζληθώλ εξγνιάβσλ, ηνλίδνληαο όηη νη κεραληθνί έρνπλ 
επζύλε λα αληηζηέθνληαη θαη λα ηα θαηαγγέιινπλ. Παξαβξέζεθε θαη απεύζπλε ζύληνκν 
ραηξεηηζκό θαη ε Εσγενία Οσζοσνίδοσ, βνπιεπηήο Κνδάλεο. 

-Από ην ΠΑΟΚ  Δημήηρης Πανόποσλος, κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ, ν νπνίνο ηόληζε 
όηη «επηβάιιεηαη πιένλ λα κπνύκε ζην δξόκν ηεο αλάπηπμεο» θαη ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε 
κηαο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο γηα λα επηηειεί ηόζν θνηλσληθό έξγν όζν θαη αλαπηπμηαθό. Ο 
ίδηνο κίιεζε γηα ηηο ζθιεξέο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ δερζεί νη εξγαδόκελνη ζην δεκόζην θαη 
αλέθεξε ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε πξόζθαηα ν πξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο ηνπ, «κόιηο θαλνύλ 
ηα πξώηα ζεκάδηα αλάθακςεο λα αξρίζεη ε απνθαηάζηαζε όζσλ έρνπλ ζηγεί».  

-Από ηνπο Αλεμάξηεηνπο Έιιελεο ν Κωνζηανηίνος Μαρκόποσλος, βνπιεπηήο Δπβνίαο, 
γεληθόο γξακκαηέαο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ θόκκαηνο ηνπ, ν νπνίνο ηόληζε όηη 
«δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε δελ είλαη νη απνιύζεηο θαη νη δηαζεζηκόηεηεο». Απνθάιπςε σο 
απνηέιεζκα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ πνπ αζθεί  ην θόκκα ηνπ, επίζεκε θπβεξλεηηθή 
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απάληεζε ζηε Βνπιή, όηη ππάξρεη «καύξε ηξύπα» 2 δηο επξώ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, ηα νπνία 
δεηείηαη από ηελ Διιάδα λα επηζηξαθνύλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο θ. Μαξθόπνπινο αθνύ 
κίιεζε γηα ηηο δηαρξνληθέο πνιηηηθέο επζύλεο απαμίσζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ηόληζε όηη «ην 
ΣΔΔ πξέπεη λα έρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ  αλάπηπμε θαη εκείο νη πνιηηηθνί δνπιεία καο 
είλαη λα ην αθνύκε θαιά». 

-Από ηε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά Νίκη Φούνηα βνπιεπηήο Αηησιναθαξλαλίαο, ε νπνία κίιεζε 
«γηα ηηο παζνγέλεηεο πνπ πξάγκαηη ππάξρνπλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε»,  ζέηνληαο ην εξώηεκα 
«εάλ γίλεηαη απνδεθηή θαη πνηνο κπνξεί λα πεη όηη ηνλ ηθαλνπνηεί ε ππάξρνπζα δνκή ζηηο 
πνιενδνκίεο». Ζ θ Φνύληα, όπσο είπε σο λέα κεραληθόο έζεζε ην ζέκα ησλ ππέξνγθσλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ επηβάιινληαη ζηνπο κεραληθνύο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ. Ζ ίδηα, όπσο είπε σο βνπιεπηήο ηεο ΓΖΜΑΡ, ππεξακύλζεθε ησλ 
πξσηνβνπιηώλ ηνπ ππνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Αληώλε Μαληηάθε, ιέγνληαο όηη 
«έρεη θάλεη πνιύ δνπιεία γηα λα κεηώζεη θαηλόκελα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ εμαιεηθζεί από 
θαηξό ζην δεκόζην». 

-Από ην ΚΚΔ Νίκος Καραθαναζόποσλος, βνπιεπηήο Αραΐαο, ν νπνίνο ηόληζε όηη 
«δηαθσλνύκε κε ην ζύλζεκα λαη ζηε κεηαξξύζκηζε όρη ζηελ απνδόκεζε» εμεγώληαο όηη είλαη 
πξνζρεκαηηθό γηα λα εμαπνιύνληαη πνιηηηθέο ηζνπέδσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνιύζεηο. 
Πξόζζεζε όηη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε ζπδεηάκε γηα ηελ αλάπηπμε, ρσξίο λα ζπδεηάκε πνηνπο 
σθειεί θαη πνηνπο ζίγεη απηή ε αλάπηπμε. Ο θ.  Καξαζαλαζόπνπινο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά 
ζηηο πνιηηηθέο απαμίσζεο θαη δηάιπζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειεγθηηθνύ 
παξεκβαηηθνύ ξόινπ ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνσζνύκελεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη 
εθπνηήζεηο ζηξαηεγηθώλ ηνκέσλ θαη εζληθώλ πόξσλ αιιά όπσο είπε θαη κελ ηε δηαξθή 
δξαζηηθή πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Ο ίδηνο θάιεζε ηνπο εξγαδόκελνπο ζε δηαξθή αγώλα 
ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο ηζνπέδσζεο ηνπο αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπο ζην 
δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα.                

 

  

 
Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 

 


