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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

31 Μαρτίου 2014 
 

Το ποισλοκοζτέδηο ζα κείλεη ζηα ταρηηά !  

Νέο ηζτσρό τηύπεκα ζηο Τακείο ηφλ κεταληθώλ, κε θαηάργεζε 

ζεκαληηθώλ πόρφλ ηοσ ΤΣΜΔΓΔ υήθηζε λύτηα ε ηζτλή θσβερλεηηθή 

πιεηουεθία ζηε Βοσιή 

Πρφηοθαλές πειαηεηαθό αιηζβερίζη, κε πρφηαγφληζηές ηοσς Κ. 

Αρβαληηόποσιο θαη Απ. Καθιακάλε 

Το ΤΔΔ θαιεί ηοσς κεταληθούς λα ζσκκεηάζτοσλ καδηθά ζηο  

ζσιιαιεηήρηο θαηαγγειίας ηες ποιηηηθής ηες Δσρφπαχθής Έλφζες ηελ 

Τρίηε, 1ε Απρηιίοσ 2014 θαη  ώρα 6.00 κ.κ., ζηελ πιαηεία Κιασζκώλος 

 

Με ύπνπηεο, θαηά βάζε πειαηεηαθνύ ραξαθηήξα κεζνδεύζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, 

ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία θαη ζπλνιηθά ε θπβέξλεζε, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

απνιύησο θαλέλαο δηάινγνο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ κε ην ΤΔΔ θαη ηνπο 

παξαγσγηθνύο θνξείο, αηθληδηάδνληαο θαη παξαπιαλώληαο θόκκαηα θαη 

επηζηεκνληθνύο θνξείο, επηδόζεθε ζηελ πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνπ παξαγσγηθνύ 

ηζηνύ ηεο ρώξαο θαη ησλ επηζηεκόλσλ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα αζιηόηεηα, θαζώο λύρηα ε θπβέξλεζε έθεξε ζηε Βνπιή κέζσ ηνπ 

Πνιπλνκνζρεδίνπ – αθόκε θαη σο ηξνπνινγίεο – ξπζκίζεηο νη νπνίεο ηζνπεδώλνπλ 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ηνπ παξαγσγηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ 

δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, εμππεξεηνύλ εθπνηήζεηο θαη νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα, 

ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο θαλείο από ηνπο βνπιεπηέο πνπ ηηο ππεξςήθηζαλ ρζεο βξάδπ, 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη ην πξαγκαηηθό πεξηερόκελν ηνπο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη ην αξρηθό θείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ, πνπ δόζεθε  ην 

απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο ζηε δεκνζηόηεηα, πξνθαλέζηαηα εμππεξεηώληαο 

ζθνπηκόηεηεο παξαπιάλεζεο ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ, ήηαλ 

δηαθνξεηηθό απ’ απηό πνπ ηειηθά θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή. Η 

παξαπιάλεζε ησλ θνκκάησλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο εληόο 

Βνπιήο, θαζώο, ελώ από ην βήκα δεισλόηαλ από ππνπξγνύο, πσο θαηαξγνύληαη 

«ζπληερληαθά θεθηεκέλα», ηελ ίδηα ώξα ζηνπο δηαδξόκνπο ηεο Βνπιήο παηδόηαλ έλα 

πξσηνθαλέο πειαηεηαθό αιηζβεξίζη, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Κ. Αξβαληηόπνπιν θαη 

Απ. Καθιακάλε, νη νπνίνη πξνώζεζαλ ξπζκίζεηο εμππεξέηεζεο ησλ ΤΔΙ θαη 

Κνιεγίσλ.  

Ταπηόρξνλα, έλα πιήζνο δηαηάμεσλ έκπαηλαλ θαη έβγαηλαλ ζην θείκελν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, από ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο, δήζελ σο 

«βειηησηηθέο» θξαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη πεξηζζόηεξεο δίρσο θαλ λα 

αλαγλσζηνύλ, ώζηε λα ιάβνπλ γλώζε νη βνπιεπηέο θαη λα αληηιεθζνύλ ηη ζα 

ςήθηδαλ. 
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Έσο ώξαο, έρνπλ εληνπηζηεί ζην λνκνζρέδην πιήζνο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ 

θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά ζέκαηα ησλ κεραληθώλ θαη δηάιπζεο ηεο δηνίθεζεο, νη 

νπνίεο πιήηηνπλ ηνκείο όπσο ηεο ελέξγεηαο, ηεο ρσξνηαμίαο θ.α.  

Η πιένλ πςίζηεο πνιηηηθήο αζιηόηεηαο πξάμε, κεζνδεύζεθε από ηνλ ππνπξγό 

Παηδείαο Κ. Αξβαληηόπνπιν, ζε αγαζηή ζύκπιεπζε κε ηνλ «πνιηηηθό παιαηάο θνπήο» 

Απ. Καθιακάλε, νη νπνίνη αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΤΔΔ γηα εληαία 

αληηκεηώπηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ, πξνώζεζαλ, θαηά 

δηεζλέο παξάδνμν, άιιεο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ην επάγγεικα ησλ Αξρηηεθηόλσλ, 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Τνπνγξάθσλ θαη άιιεο – εηδηθόηεηεο πνπ ππάγνληαη δήζελ 

ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο – γηα ηνπο ππόινηπνπο δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο ! 

Απνθνξύθσκα ηνπ ηξαγέιαθνπ πνπ πξνσζήζεθε γηα ςήθηζε είλαη λα κελ 

πξνβιέπνληαη ΠΓ κε ηα νπνία ζα νξίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεραληθώλ, αιιά 

ΠΓ πνπ ζα νξίδνπλ πνηα δξαζηεξηόηεηα δελ ζα κπνξεί λα αζθεί ε θάζε εηδηθόηεηα. 

Καηαθξενπξγώληαο ην επηζηεκνληθό θαη επαγγεικαηηθό ξόιν ησλ δηπισκαηνύρσλ 

κεραληθώλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηεζλώλ όξσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο, θζάλνπλ ζην ζεκείν λα αλαθέξνπλ ηε ιέμε  «κεραληθή» σο νξηζκό 

ζην λνκνζρέδην ! 

Δπί πιένλ, ζηηο απνθαινύκελεο σο απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αξρηηεθηόλσλ, 

Τνπνγξάθσλ θαη Πνιηηηθώλ κεραληθώλ, δηαγξάθεθε ε θξάζε Παλεπηζηεκηαθήο 

θαηεύζπλζεο, δίλνληαο ηελ επρέξεηα ζηνπο ζπληάθηεο ησλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ, 

λα απνλείκνπλ όκνηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζε απνθνίηνπο ΤΔΙ θαη Κνιεγίσλ. 

Σηελ άζιηα απηή κεζόδεπζε, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ πσο ππήξμε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή δηόξζσζε θαη αλαζύληαμε από ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγνύ ΠΔΚΑ, ώζηε θαηά 

ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ΠΓ λα πξνβιέπεηαη, όρη απιή γλώκε αιιά, ε ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ ΤΔΔ, θάηη πνπ απνκέλεη λα επηβεβαησζεί θαη ζην ηειηθό θείκελν ηνπ λόκνπ.  

Πξνο επηβεβαίσζε είλαη, επίζεο, ε δηάζσζε ή όρη ηνπ πόξνπ 2% ππέξ ηνπ ΤΣΜΔΓΔ, 

γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη απνιύησο θαλέλα έξεηζκα θαηάξγεζεο, αθνύ,  

απνδεδεηγκέλα, ζπληζηά εξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ησλ απηναπαζρνινύκελσλ 

κειεηεηώλ θαη κεραληθώλ ζε ηερληθέο εηαηξείεο.  

Τν «θσο ηεο εκέξαο» αλακέλεηαη λα απνθαιύςεη όια ηα λέα ηζρπξά ρηππήκαηα πνπ 

επέθεξαλ ηεο «λύρηαο ηα θακώκαηα» νξηζκέλσλ ππνπξγώλ, ηόζν ζην Αζθαιηζηηθό 

Τακείν ησλ κεραληθώλ, όζν θαη ζην επάγγεικα ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ. 

Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΔ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο, ππό δηεπξπκέλε 

ζύλζεζε, ηελ νπνία ζπγθάιεζε ν πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο, απνθάζηζε 

λα θιηκαθσζεί ν αγώλαο θαη λα γεληθεπηνύλ νη αληηδξάζεηο ηνπ ΤΔΔ, ησλ ζπιιόγσλ 

θαη ζπιινγηθνηήησλ ησλ κεραληθώλ, κε ζηόρν λα αθπξσζνύλ ζηελ πξάμε θαη νξηζηηθά 

θαη «λα κείλνπλ ζηα ραξηηά» νη ξπζκίζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ πνιπλνκνζρεδίνπ. 

Δηδηθόηεξα απνθαζίζηεθε:  

 Σε θνηλό κέησπν κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο (ΑΓΔΓΥ,  

ΔΚΑ, ΠΦΣ ,ΦΣΑ θ.α.) λα ζπκκεηέρεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο-αληίδξαζε ζηελ 

θιηκαθνύκελε έληαζε ησλ αληηθνηλσληθώλ, αληη-εξγαζηαθώλ θαη αληη-

αζθαιηζηηθώλ θπβεξλεηηθώλ – κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ.  

 Καιεί ηνπο κεραληθνύο λα πάξνπλ καδηθά κέξνο ζε  αγσληζηηθέο – 

απεξγηαθέο δξάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr 3 
 

1.- Σην Σπιιαιεηήξην Καηαγγειίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηελ Τξίηε, 1ε Απξηιίνπ 2014 θαη  ώξα 6.00 κ.κ., ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, 

εκέξα ζπλεδξίαζεο ηνπ ECOFIN, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνθαζίζεη λέεο 

αλαηξνπέο ζηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

2.- Σηε Γεληθή Απεξγία, ηελ Τεηάξηε, 9 Απξηιίνπ 2014.  

Τν ΤΔΔ απνθάζηζε, επίζεο, λα πξνζθύγεη ζηα δηεζλή θαη επξσπατθά όξγαλα ησλ 

κεραληθώλ θαη ζηα όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζώο θαη ζηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα, αθνινπζώληαο ζπζηεκαηηθή πνξεία δηθαζηηθώλ θαη ζεζκηθώλ 

παξεκβάζεσλ, κε ζθνπό ηελ αθύξσζε εθείλσλ ησλ ξπζκίζεσλ, ηηο νπνίεο πξνώζεζε 

ε θπβέξλεζε, ζηξεβιώλνπλ ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ θαη είλαη αληίζεηεο αθόκε θαη 

κε πξόζθαηεο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο.  

 

 


