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   TEE             Δελτίο Σύπου  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

28 Μαΐου 2013 
 

Πρωηοβοσλία για κοινή ανηίδραζη ηων παραγωγικών δσνάμεων ζηη 

ζσνολική αποδόμηζη ηης τώρας αναλαμβάνει ηο ΤΕΕ και καλεί αύριο 

ζε ζσνάνηηζη ηοσς εκπροζώποσς ηοσς για να ζσμθωνηθεί ηο πλαίζιο 

και οι ζσγκεκριμένες ενέργειες 

 

Απάληεζε ζηελ εκθαλή, πιένλ, πξνζπάζεηα ησλ Κπβεξλήζεσλ, αιιά θαη ζπκθεξόλησλ, γηα 

ηελ απαμίσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, θαζώο θαη ησλ πξνζώπσλ 

πνπ ηνπο ππεξεηνύλ, κε πξνθαλείο ζηόρνπο ηνλ κεδεληζκό θάζε θσλήο, ζηάζεο ή αληίιεςεο 

πνπ δηαθσλεί θαη αληηζηέθεηαη ζηα αληηιατθά, αληηδεκνθξαηηθά θαη αλάιγεηα δξώκελα ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, επηδεηά ην ΣΔΔ κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο 

θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο. 

Με απηό ην ζθνπό ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ Υξήζηνο πίξηδεο ζπγθαιεί αύξην ην κεζεκέξη (13:00 

- αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ - Νίθεο 4 - 8νο όξνθνο) ζπλάληεζε ησλ 

εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ ησλ πγεηώλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο: ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ, 

ΓΔΒΔΔ, ΠΑΔΓΔ, ΔΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην, ΠΟΔΤ, ΓΑ, Παλειιήλην 

Ιαηξηθό ύιινγν, Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό ύιινγν, ύιινγν πκβνιαηνγξάθσλ. 

Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. πίξηδεο ζηελ επηζηνιή-πξόζθιεζε “ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Κπβέξλεζεο έρεη κεηεμειηρζεί ζε ζηνρνπνίεζε όζσλ δηαθσλνύλ θαη 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εκπόδην ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ απνδόκεζεο ηνπ Κξάηνπο 

Γηθαίνπ, ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ. 

Με ηε κέζνδν ηεο ζπίισζεο θαη ηεο ζπθνθάληεζεο όιεο νη πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο 

θνηλσλίαο θαη όινη νη εξγαδόκελνη βαθηίδνληαη ζπληερλίεο, δηεθζαξκέλνη, αλαρξνληζηέο, 

εθπξόζσπνη νκάδσλ ζπκθεξόλησλ. 

Ο θνηλσληθόο δηάινγνο έρεη αληηθαηαζηαζεί από θαηά παξαγγειία ζηεκέλεο κειέηεο 

ζπγθεθξηκέλσλ Δηαηξεηώλ πκβνύισλ, δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ θαη Ιλζηηηνύησλ ηνπ ΔB θαη ηνπ 

Οηθνλνκίζηηθνπ θαηεζηεκέλνπ.  Οη δήζελ ζεζκηθνί εθπξόζσπνη κεηαπξαηηθώλ ζπκθεξόλησλ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηξόηθα θαη ηελ Κπβέξλεζε επηβάιινληαο ζηηο δαλεηνδνηηθέο δεζκεύζεηο 

ηεο Υώξαο αλάιγεηα κέηξα αζέκηηνπ πινπηηζκνύ ηνπο. 

Οη Έιιελεο πνιίηεο, νη άλεξγνη, νη λένη, νη εξγαδόκελνη, νη κηθξνί θαη κεζαίνη επηρεηξεκαηίεο 

παξαθνινπζνύλ παγσκέλνη ηνλ ζπλερηδόκελν θαηήθνξν ηεο δσήο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο καο, 

ηεικαησκέλνη ζηα θαζεκεξηλά αδηέμνδα πξνβιήκαηα. Οη λένη επηζηήκνλεο ηεο Υώξαο 

μεληηεύνληαη, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θιείλνπλ, ν παξαγσγηθόο ηζηόο ηεο Υώξαο ή 

πσιείηαη ή παύεηαη, ν δεκόζηνο ηνκέαο απνδνκείηαη θαη ε αλεξγία έρεη μεπεξάζεη θάζε 

πξνεγνύκελν. Οη αζθαιηζηηθνί Φνξείο βνπιηάδνπλ ζηα ειιείκκαηα, ιεειαηήζεθαλ κε ην 

θνύξεκα, πξνο όθεινο κεηαπξαηώλ, θαη ζπλερίδνπλ αθόκε θαη ζήκεξα λα ιεειαηνύληαη”. 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ηνλίδεη ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, απεπζπλόκελνο ζηνπο νκνιόγνπο ηνπ ησλ 

επηζηεκνληθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, “νθείινπκε λα αλαιάβνπκε ηηο ηζηνξηθέο καο 

επζύλεο δίλνληαο από θνηλνύ έλαλ αγώλα πνπ ζα θέξεη ζην πξνζθήλην ηελ αιιειεγγύε, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, ηελ ππεξάζπηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ 

Φνξέσλ θαη ηνπ Ρόινπ ηνπο. 
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Οθείινπκε λα αλαδείμνπκε ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ κλεκνληαθώλ δνγκαηηθώλ 

πνιηηηθώλ ηεο απνδόκεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ εξγαζηαθώλ θεθηεκέλσλ, ηεο 

ιεζηείαο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηεο εληεηλόκελεο ύθεζεο, ηνπ ραξίζκαηνο ηεο 

δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη ησλ κεηαπξαηηθώλ ζπκθεξόλησλ πνπ σθεινύληαη θαη 

αηζρξνθεξδνύλ. 

Οθείινπκε λα ζπληνλίζνπκε ηηο δξάζεηο καο, ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ νηθνδόκεζε 

παξαγσγηθήο δνκήο, γηα ηελ επαλάθηεζε ζηνηρεησδώλ εξγαζηαθώλ ζεζκώλ θαη θνηλσληθώλ 

παξνρώλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Έιιελα εξγαδόκελνπ θαη ησλ κεηαλαζηώλ, γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο Γεκνθξαηίαο καο. 

Οθείινπκε όινη καδί λα αληηζηαζνύκε ζηε ζπλνιηθή απνδόκεζε ηεο θνηλσλίαο καο” θαηαιήγεη. 

Όπσο ππνγξακκίδεη, ε απξηαλή ζπλάληεζε, ζα είλαη ε πξώηε κηαο ζεηξάο θαηά ηελ νπνία ζα 

ζπκθσλεζεί ην θνηλό πιαίζην δξάζεο, αιιά θαη ζα απνθαζηζηνύλ νη αληηδξάζεηο νη νπνίεο ζα 

εμειηρζνύλ ζε βάζνο ρξόλνπ. 

  

 

  

  

 


