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Στην Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ της Τετάρτης,  

μετέτοσν και οι διπλωματούτοι μητανικοί 

 

Σε καδηθή θαη δπλακηθή ζπκκεηνρή ζηελ Παλειιαδηθή 24σξε απεξγία πνπ 

έρνπλ θεξύμεη ε ΑΔΕΔΥ θαη ε ΓΣΕΕ, γηα ηελ Τεηάξηε, 20 Φεβξνπαξίνπ, θαιεί 

κε κήλπκά ηνπ ν πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ Φξήζηνο Σπίξηδεο ηνπο δηπισκαηνύρνπο 

κεραληθνύο. 

Όπσο ηνλίδεη, «νη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί ελώλνπλ ηε θσλή ηνπο κε όινπο 

ηνπο εξγαδόκελνπο, ελάληηα ζηε ζπλερηδόκελε αδηέμνδε πνιηηηθή, ε νπνία 

επηβάιιεηαη από ηελ "ηξότθα" γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξόλησλ, ελάληηα ζηα 

αληηιατθά, αληηθνηλσληθά θαη αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα θαη ζηε δηάιπζε ησλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ηόζν ζην δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα».  

Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ, επηζεκαίλεη όηη, επηπιένλ, νη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί 

αληηδξνύλ θαη δηαδειώλνπλ ελάληηα ζηηο εμνλησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

θαη ηα θνξνκπερηηθά κέηξα, αιιά θαη ζηελ αλεξγία πνπ καζηίδεη ηνλ θιάδν θαη 

ε νπνία, νύηε θαηαγξάθεηαη, νύηε επηδνηείηαη. 

Σύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΤΕΕ, ε θπβέξλεζε απνζπαζκαηηθά, ρσξίο 

ζρέδην θαη ζπληνληζκό, ζπλερίδεη λα «αθνύεη ηελ “ηξότθα” πνπ πξνζηαηεύεη 

πνιηηηθέο δώξσλ ζε ζπκθέξνληα θαη θσθεύεη ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο 

ηεο, παξακεξίδνληαο ην ζπκθέξνλ ηεο ρώξαο, ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

πνιηηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο καο, ην ζεβαζκό ζην Σύληαγκα θαη ζηε 

Δεκνθξαηία». 

Είλαη πξνθαλέο, ηνλίδεη ν θ. Σπίξηδεο, πσο νη δηπισκαηνύρνη κεραληθνί θαη ν 

επηζηεκνληθόο ηνπο θνξέαο, έρνπλ κπεη ζην ζηόραζηξν εθείλσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ηύρεο ηεο ρώξαο καο, γηα ιόγνπο πνπ ζπλδένληαη, αληί κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ηεο ρώξαο, κε ηελ παξάδνζή ηεο. 

Είλαη, επίζεο, πξνθαλέο όηη «ε πξνζπάζεηα, δηα ηεο ρξνληθήο δηνιίζζεζεο, 

λα επηβιεζνύλ αλαδξνκηθά νη ππέξνγθεο απμήζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, λα θιείζεη ην ΤΕΕ δηα ηεο απώιεηαο ησλ εζόδσλ ηνπ, λα 

αθπξώζνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο κεραληθνύο θαη ηνλ θνξέα ηνπο (αιιά θαη όινπο 

ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο) όρη κόλν δελ ζα θάκςεη θαη δελ ζα 

θεκώζεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, αιιά ζα δπλακώζεη ηε θσλή ζηελ 

απνθάιπςε ηεο εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ θαη μεπνπιήκαηνο ηεο ρώξαο, 

παξάιιεια θαη ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ζεζκηθσλ πξνηάζεσλ θαη 
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δηαδηθαζηώλ, ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ε ρώξα θαη ε ειιεληθή θνηλσλία γηα ην 

μεπέξαζκα ηεο θξίζεο». 

Πξναλαγγέιεη, ηέινο, όηη ε αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζα νδεγήζεη 

ην ΤΕΕ θαη ηνπο κεραληθνύο ζε δηαδηθαζίεο ζηάζεο πιεξσκώλ θαη 

πξσηνβνπιίεο καδηθώλ δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ. «Η θνηλσληθή αλαιγεζία ηεο 

θπβέξλεζεο ζα αληηκεησπηζηεί κε ηνπο αγώλεο καο, ηηο πξνζηάζεηο καο θαη ηε 

ζπλεπή ζηάζε καο ζηελ ππεξεζία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ησλ πγεηώλ παξαγσγηθώλ δπλακεσλ» θαηαιήγεη. 

 

 


