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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

                                                                                                                  23 επτεμβρίου 2013 

  

To TEE καλεί ηοσς Μητανικούς μέλη ηοσ ζηην πρώηη γραμμή ηων αγώνων για 
ηα εργαζιακά κοινωνικά και Δημοκραηικά δικαιώμαηα 
 
Σσμμεηοτή ζηην 48ωρη απεργία ηης ΑΔΕΔΥ και ηο ανηιθαζιζηικό ζσλλαληηήριο  
 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο δειώλεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θαη θαιεί ηνπο 

Γηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά θαη δπλακηθά ζηνπο 

ζπλερηδόκελνπο θαη θιηκαθνύκελνπο αγώλεο ηωλ πγεηώλ παξαγωγηθώλ δπλάκεωλ ηεο ρώξαο 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ εξγαζηαθώλ, θνηλωληθώλ  θαη ηωλ Γεκνθξαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

πνιηηώλ, ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηνπ ιανύ. 

Η ζηαζεξή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, πνπ έρεη εκπεδωζεί κε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη πξωηνβνπιίεο ηωλ  επηζηεκνληθώλ θαη παξαγωγηθώλ θνξέωλ ηεο ρώξαο, κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ πξνέδξνπ ΣΔΔ, Υξήζηνπ πίξηδε,  ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ δηαξθή αγώλα ηωλ  

δπλάκεωλ ηεο επηζηήκεο, ηεο εξγαζίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο  ελαληίνλ ηωλ 

πνιηηηθώλ νηθνλνκηθήο ηζνπέδωζεο, παξαγωγηθήο δηάιπζεο θαη θνηλωληθνύ 

θαηαθεξκαηηζκνύ, πνπ επηβάιινληαη από ηηο αθξαίεο επηηαγέο ηεο ηξόηθαο ηωλ δαλεηζηώλ θαη 

ηηο πξαθηηθέο αιαδνλείαο ηωλ εγρώξηωλ εθθξαζηώλ ηεο, θαιιηεξγώληαο παξάιιεια ηηο 

ζπλζήθεο, πνπ  εθηξέθνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαζηζκνύ θαη ηεο βίαο. 

Σν ΣΔΔ θαηαγγέιιεη κε ηνλ πην απόιπην θαη θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, ηηο κεζνδεύζεηο 

δηάιπζεο θαη ηζνπέδωζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε ηε δήζελ θηλεηηθόηεηα πνπ κεηεηξάπε ζε 

εθεδξείεο θαη απνιύζεηο. Τπνγξακκίδεη όηη ε εμπγίαλζε, αλακόξθωζε θαη βειηίωζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κε αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξόινπ ηωλ Γηπιωκαηνύρωλ 

Μεραληθώλ Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ ζηελ επηηειηθή ιεηηνπξγία θαη ηωλ αλαπηπμηαθό 

ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο απνηειεί πάγηα θαη δηαρξνληθή ζέζε ηνπ ΣΔΔ. Παξάιιεια ην ΣΔΔ 

επηζεκαίλεη όηη  νη θπβεξλεηηθέο  επηινγέο θαη΄ εληνιή ηεο ηξόηθαο θαη ηωλ κλεκνλίωλ, πνπ 

άξρηζαλ κε ηελ εθεδξεία, ηελ πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκόηεηα θαη ηώξα πξνρωξνύλ κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα, ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηηο απνιύζεηο έρνπλ θεληξηθό ζηόρν λα θαηαξγεζεί ν 

επηηειηθόο, παξαγωγηθόο, αλαπηπμηαθόο, ξόινο ηνπ ειιεληθνύ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηωλ 

ππεξεζηώλ ηνπ, θαη όηη εληάζζνληαη ζηελ πξνδηαγεγξακκέλε θαηεύζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαβαξάζξωζεο, ηεο ύθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο.  

Σν ΣΔΔ επηζεκαίλεη, επίζεο, όηη ν αγώλαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζπλδέεηαη 

κε ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. πλδέεηαη κε ηνπο αγώλεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ζε επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο όπωο 

ηεο ΛΑΡΚΟ, ηεο κεγαιύηεξεο κεηαιιεπηηθήο - κεηαιινπξγηθήο εηαηξείαο ηεο Δπξώπεο, ηεο 

ειιεληθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο (ΔΑ, ΔΑΒ, ΔΛΒΟ). Δπίζεο, είλαη αλαγθαία ε αλόξζωζε 

ηωλ βαζηθώλ θιαδώλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, πνπ αθνινπζεί δηαξθή πνξεία 

ζπξξίθλωζεο, ελώ ηζηνξηθέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ κεηαθέξνληαη ζην εμωηεξηθό. Σελ αλάγθε, 

ην Πξόγξακκα Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ, όπωο έρεη πξνηείλεη ην ΣΔΔ, λα απνζπλδεζεί από ηα 

κλεκόληα θαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλόξζωζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

ηνκέα, πνπ θαηαγξάθεη ηζηνξηθά ρακειά ζηα δεκόζηα θαη ηδηωηηθά έξγα. Αλαγθαία είλαη, 
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επίζεο, ε ζηήξημε θαη ηωλ άιιωλ βαζηθώλ θιάδωλ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

αγξνηηθήο παξαγωγήο, πνπ έρνπλ κπεη ζε ηξνρηά δηάιπζεο θαη απνζύλζεζεο.  

 

ην πιαίζην ηεο 48ωξεο Παλειιαδηθήο Απεξγίαο πνπ νξγαλώλεη ε ΑΓΔΓΤ, ηελ Σξίηε 24/9  

θαη Σεηάξηε 25/9, ην ΣΔΔ θαιεί ηνπο Γηπιωκαηνύρνπο  Μεραληθνύο κέιε ηνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε θαη λα πάξνπλ κέξνο: 

 

- Σελ Σξίηε ζην Παλεξγαηηθό πιιαιεηήξην ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο 10.30.  

 

-Σελ Σεηάξηε ζην Αληηθαζηζηηθό πιιαιεηήξην ηωλ πλδηθάηωλ ζην ύληαγκα ζηηο  18.00. 

 

 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 

 

 

 

 

 


