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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

30 Οκτωβρίου 2012 

 

Πρφηόγνφρες ανηιδεμοκραηικές κσβερνεηικές πρακηικές για ηε λειηοσργία ηες 

Κοινοβοσλεσηικής Δεμοκραηίας 

Το ΤΕΕ καηαδικάδει ηα ηελεζίγραθα και καλεί ηεν κσβέρνεζε ζηο ηραπέδι ηοσ 

διαλόγοσ 

Ομόθφνα ε Δ.Ε. απέρριυε ζήμερα ηις εκβιαζηικές πρακηικές και αποθάζιζε ηε 

ζσνέτιζε ηφν κινεηοποιήζεφν 

Τε ζπλέρηζε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΕΕ θαη ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, έσο ηελ Κπξηαθή 4 Ννεκβξίνπ, 

απνθάζηζε ζήκεξα νκόθσλα ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Φξήζηνπ Σπίξηδε, επηβεβαηώλνληαο πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο. 

Παξάιιεια, ε Δ. Ε. ηνπ ΤΕΕ απνδνθίκαζε έληνλα θαη θαηαδίθαζε ηελ απξνθάιππηε 

θαη πξσηόγλσξε θπβεξλεηηθή πξαθηηθή ησλ εθβηαζκώλ θαη ησλ ηειεζηγξάθσλ, ε 

νπνία, κάιηζηα, εθθξάζηεθε κε ηε κεζεκεξηαλή αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

ηεο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα εθδνζεί Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ γηα ηελ παξάθακςε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππνρξεσηηθή 

θαηαγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΤΕΕ γηα ηελ παξνρή 

βεβαηώζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο θαη αθνξνύλ ηε 

ζύλαςε ζπκβνιαηνγξαθηθώλ πξάμεσλ. 

Σύκθσλα κε ηελ απόθαζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε πξνρσξήζεη ζε κηα 

ηέηνηα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ην ΤΕΕ ζα πξνζθύγεη ζην Σπκβνύιην ηεο 

Επηθξαηείαο, πξνζβάιινληαο ζπλνιηθά ην ζέκα ηεο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηεο 

παξάθακςεο ηεο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ όηη ε θαηαγξαθή θαη ν έιεγρνο ησλ 

απζαηξέησλ θαη νηθνδνκηθώλ ππεξβάζεσλ, είλαη ππνρξεσηηθό θαη αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο απζαίξεηεο δόκεζεο. 

Τν ΤΕΕ θαιεί ηνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο λα κελ εηζθέξνπλ ζηελ επαλαθνξά 

ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο ζπγθάιπςεο. Επίζεο, ηνπο 

θαιεί λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη αλζξώπηλε αμηνπξέπεηά ηνπο, λα κελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή θαη λα αθπξώζνπλ ζηελ πξάμε ηελ αληηδεκνθξαηηθή 

Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. 

Ταπηόρξνλα, ε Δ.Ε. ηνπ ΤΕΕ απνξξίπηεη ηελ πξαθηηθή ησλ πηέζεσλ πνπ επηρεηξεί λα 

αζθήζεη ε εγεζία ηνπ ΥΠΕΚΑ, ηελ γεληθεπκέλε ζηνρνπνίεζε ηνπ ΤΕΕ θαη ησλ 

δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ θαη ηηο πξσηνθαλείο πξαθηηθέο γηα κηα Κνηλνβνπιεπηηθή 

Δεκνθξαηία. . 

Η Δ.Ε. ηνπ ΤΕΕ θαιεί, γηα πνιινζηή θνξά, ηελ θπβέξλεζε ζην ηξαπέδη δηαιόγνπ γηα 

λα εμεηαζηνύλ νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη γηα κηα ζεηξά ζέκαηα 
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κείδνλνο ζεκαζίαο, όπσο ην αζθαιηζηηθό, ην θνξνινγηθό, ε αληηκεηώπηζε ηεο 

αλεξγίαο, ε εθθίλεζε ησλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ θ.α., κε ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ε θξίζε πνπ θαζνιηθά καζηίδεη ηε ρώξα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. 

Πεξηκέλνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ ΥΠΕΚΑ ζηα ζέκαηα πνπ έζεζε ην ΤΕΕ ζήκεξα ην 

πξσί (ζ.ζ. εθδόζεθε εθηελέο Δειηίν Τύπνπ) θαη αλαδεηθλύνπλ ηα ςέκκαηα θαη ηε 

θζελή επηθνηλσληαθή ηαθηηθή ηεο θπβέξλεζεο. 

Υπελζπκίδνπκε όηη ην Σάββαην, όπσο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν, ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ 

Αζήλα ε Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ γηα λα ζπδεηήζεη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα 

θαζνξίζεη ην πιαίζην λέσλ θηλεηνπνηήζεσλ, ελώ ηελ Παξαζθεπή, ζηηο 12 ην κεζεκέξη, 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί Παληερληθή ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ πιαηεία 

Σπληάγκαηνο. 

 

 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ΤΕΕ 


