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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

12 Ιουλίου 2013
ΤΟ ΤΔΔ ζσμμεηέτει ζηις κινηηοποιήζεις ηης ΓΣΔΔ- ΑΓΔΓΥ
Ο πρόεδρος ηοσ ΤΔΔ Φρ. Σπίρηζης καλεί ηοσς Γιπλωμαηούτοσς Μητανικούς
ζε μαζική και δσναμική ζσμμεηοτή ηη Γεσηέρα, 15 Ιοσλίοσ 2013 ζηις 8 μ.μ. ζηο Σύνηαγμα
και ζηην Πανελλαδική 24ωρη απεργία ηην Τρίηη, 16 Ιοσλίοσ 2013,
ημέρα ζσζήηηζης ζηη Βοσλή ηοσ «πολσνομοζτεδίοσ –ζκούπα»
Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Φξήζηνο Σπίξηδεο θαιεί ηνπο Γηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο ζε καδηθή θαη δπλακηθή
ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ θεξύμεη ε ΓΣΔΔ θαη ε ΑΓΔΓΥ, ζην Σπιιαιεηήξην ηε Γεπηέξα, 15
Ινπιίνπ 2013 ζηηο 8 κ.κ. ζην Σύληαγκα θαη ζηελ Παλειιαδηθή 24ωξε απεξγία ηελ Τξίηε, 16 Ινπιίνπ 2013,
εκέξα ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή ηνπ «πνιπλνκνζρεδίνπ –ζθνύπα» γηα ηηο απνιύζεηο ζην δεκόζην ηνκέα, ζε
δήκνπο, ζρνιεία, λνζνθνκεία θαη ηηο δπζβάζηαρηεο λέεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο.
 «Oη Γηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί ελώλνπλ ηε θωλή ηνπο κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ελάληηα ζηε
ζπλερηδόκελε αδηέμνδε πνιηηηθή, ε νπνία επηβάιιεηαη από ηελ «ηξόϊθα» γηα ηελ εμππεξέηεζε
ζπκθεξόληωλ, ελάληηα ζηα αληηιαϊθά, αληηθνηλωληθά θαη αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα θαη ζηε δηάιπζε
ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ, ηόζν ζην δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα», ηνλίδεη ζε κήλπκα ηνπ ν
πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ, ππνγξακκίδνληαο όηη:
 «Tν ηερληθό επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο ρώξαο, πνπ αληηκεηωπίδεη πξωηνθαλή απαμίωζε ηνπ ξόινπ
ηνπ, θαζώο ε ρώξα βπζίδεηαη ζηελ ύθεζε θαη ζηελ εμαζιίωζε, επηβαξύλεηαη κε εμνληωηηθέο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη δηαξθώο εληεηλόκελα θνξνκπερηηθά κέηξα, ελώ καζηίδεηαη από
ηζνπεδωηηθή αλεξγία ε νπνία, νύηε θαηαγξάθεηαη, νύηε επηδνηείηαη ζπκπαξαηάζζεηαη ζηνπο αγώλεο,
κε ηηο πγηείο επηζηεκνληθέο θαη παξαγωγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ θαη ηνπο θνξείο ηνπο. Όινη καδί,
ζπλερίδεη ν Φξ. Σπίξηδεο ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο ηωλ κλεκνλίωλ πνπ
εμαθνινπζνύλ λα πξνωζνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ Κπβέξλεζε θαη «ηξόηθα» κε όιν θαη κεγαιύηεξε,
ιπζζαιέα έληαζε, θαζώο εκκέλνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πην αλειέεηνπ ζρεδίνπ απνζάζξωζεο
εξγαζηαθώλ, κηζζνινγηθώλ, αζθαιηζηηθώλ-ζπληαμηνδνηηθώλ, ζπιινγηθώλ θαη θνηλωληθώλ
δηθαηωκάηωλ, ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, εηο βάξνο ηωλ εξγαδόκελωλ θαη ηεο Κνηλωλίαο. Η πνιηηηθή
ηωλ κλεκνλίωλ, ηεο ιηηόηεηαο, ηεο πιήξνπο ηζνπέδωζεο ηεο εξγαζίαο, ηωλ απνιύζεωλ, ηεο
αλεξγίαο, ηεο κείωζεο εηζνδεκάηωλ θαη ηεο θηωρνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηεο αλαηξνπήο
εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ, ηωλ θνξν-επηδξνκώλ θαη ηεο θνξν-ιεειαζίαο, ηεο
ηζνπέδωζεο ηνπ Κνηλωληθνύ Κξάηνπο, ηεο Υγείαο, ηεο Παηδείαο, ηεο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, ηεο
δηάιπζεο ηωλ Γεκνηηθώλ Υπεξεζηώλ, ηεο εθπνίεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Πινύηνπ, πξέπεη λα αλαηξαπεί!»
O πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ θαιεί ηνπο Γηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο λα ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά θαη καδηθά ζηηο
θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλώλνπλ ΓΣΔΔ θαη ΑΓΔΓΥ, ωο εμήο:


Σε Σπιιαιεηήξην ηε Γεπηέξα, 15 Ινπιίνπ 2013. ην απόγεπκα ζηηο 8 κ.κ. ζην Σύληαγκα θαη
πεξηθύθιωζε ηεο Βνπιήο. Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαπιία κε ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή κνπζηθώλ
ζρεκάηωλ θαη θαιιηηερλώλ, νη νπνίνη ζηέθνληαη αιιειέγγπνη ζηνλ αγώλα ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη
πξνζθέξζεθαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε.



Σηε Γεληθή 24ωξε Απεξγηαθή Κηλεηνπνίεζε, ΑΓΔΓΥ-ΓΣΔΔ, ηελ Τξίηε, 16 Ινπιίνπ 2013, εκέξα
ζπδήηεζεο ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή θαη ζηελ Απεξγηαθή Σπγθέληξωζε ζηελ πι.
Κιαπζκώλνο, ζηηο 11:00 π.κ.

Ο Φξ. Σπίξηδεο θαηαιήγεη ππνγξακκίδνληαο: «Η θνηλωληθή αλαιγεζία ηεο θπβέξλεζεο ζα αληηκεηωπηζηεί κε
ηνπο αγώλεο καο, ηηο πξνηάζεηο καο θαη ηε ζπλεπή ζηάζε καο ζηελ ππεξεζία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηνπ
θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηωλ πγεηώλ παξαγωγηθώλ δπλάκεωλ».

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ
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