
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.629 –  E-mail: press@central.tee.gr 1 

 

Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

5 Φεβροσαρίοσ 2016 
 
Σσλετίδεηαη θαη ηελ επόκελε εβδοκάδα ε Απεργία – Αποτή όιωλ ηωλ 
Δηπιωκαηούτωλ Μεταληθώλ από ηελ ζσκκεηοτή ηοσς ζε Τετληθά Σσκβούιηα 
Έργωλ θαη Μειεηώλ θαζώς θαη από ηο ζύλοιο ηωλ Επηηροπώλ κε Τετληθό 
Αληηθείκελο 
 
Σε ζπλέρεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηήξηνπ Ειιάδνο, ηεο 
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ, επηζηεκνληθώλ, εξγνιεπηηθώλ θαη 
κειεηεηηθώλ Φνξέσλ ησλ Μεραληθώλ, κε δεδνκέλν ην πξνζσξηλό, ηνπιάρηζηνλ, αδηέμνδν 
πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην λέν αζθαιηζηηθό πνπ πξνηείλεηαη από ηελ 
Κπβέξλεζε θαζώο επίζεο θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ θιηκαθώζεθαλ απηήλ ηελ εβδνκάδα 
αιιά ζπλερίδνληαη δπλακηθά ηηο επόκελεο εκέξεο θαηά ησλ πξνβιεπόκελσλ ξπζκίζεσλ 
πνπ πξνηείλνληαη, ζπλερίδεηαη ε Απεργία – Αποτή όιωλ ηωλ Δηπιωκαηούτωλ 
Μεταληθώλ από ηελ ζσκκεηοτή ηοσς ζε Τετληθά Σσκβούιηα Έργωλ θαη Μειεηώλ 
θαζώς θαη από ηο ζύλοιο ηωλ Επηηροπώλ κε Τετληθό αληηθείκελο (π.ρ. Επηηξνπέο 
Αξρηηεθηνληθνύ Ειέγρνπ, Απζαηξέησλ θιπ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Επηηξνπώλ 
Δεκνπξάηεζεο), από 8/2 έως 12/2/2016. 
.  
Σηόρνο όισλ αγσληζηηθώλ δξάζεσλ ησλ κεραληθώλ θαζώο θαη όζσλ ζηελ πνξεία 
πξνζηεζνύλ είλαη ε απνηξνπή ςήθηζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ πνπ θαηαζηξέθεη ην Τακείν ησλ 
Μεραληθώλ, ηνλ Κιάδν ζπλνιηθά, θαη λαξθνζεηεί νπζηαζηηθά ηελ αλαγθαία αλαπηπμηαθή 
πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο θαη ηνπ ιανύ.  
 
Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΕΕ Γηώξγν Σηαζηλό, νη κεραληθνί, ην ΤΕΕ θαη όινη νη 
ηερληθνί θνξείο ζπληνλίδνληαη κε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο αιιά πιένλ 
«ην κέησπν ελάληηα ζην αζθαιηζηηθό είλαη ππόζεζε όιεο ηεο θνηλσλίαο, γηαηί θαηαζηξέθεη 
νιόθιεξε ηελ θνηλσλία». Τν ΤΕΕ θαη νη κεραληθνί ζπληνλίδνληαη κε όινπο ηνπο θνξείο θαη 
ηνπο θιάδνπο πάλσ ζην πιαίζην ηεο επηηπρεκέλεο γεληθήο απεξγίαο ηεο 4εο Φιεβάξε, 
πξνεηνηκάδνληαο λέεο θηλεηνπνηήζεηο. Οη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα 
θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζην ζρέδην ηνπ αζθαιηζηηθνύ πνπ παξνπζίαζε ην Υπνπξγείν 
Εξγαζίαο, δήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ Γηώξγνο Σηαζηλόο.  
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