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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

  

  

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αγανάκτηση της για την απαράδεκτη στοχοποίηση 8
μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις πολύμηνες κινητοποιήσεις της Άνοιξης του
2013 και 2014. Οι κινητοποιήσεις αυτές, στις οποίες καλούσε το ΤΕΕ, η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
αλλά και πλήθος άλλων φορέων, συλλόγων και σωματείων μηχανικών, είχαν ως στόχο την
αποκατάσταση της λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα τους (ΕΤΑΑ), προς όφελος των
ασφαλισμένων του, όπως είναι ο σκοπός λειτουργίας του.

  

Η ποινική δίωξη που ασκείται εις βάρος μελών της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ, ενάντια στην
επονείδιστη μνημονιακή πολιτική εις βάρος των μηχανικών, ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου
στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στην συλλογική κινητοποίηση.

  

Πρόκειται καθαρά για συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη ενάντια σε μέλη του ΤΕΕ και τους
αγωνιζόμενους μηχανικούς και στο δικαίωμα τους να υπερασπίζονται τα δικαιώματα που
σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΕ έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται.

  

Οι μηνύσεις, που υποβλήθηκαν κατόπιν υποδείξεως του Προέδρου του ΕΤΑΑ, είναι σε πλήρη
συμφωνία με όλο το αυταρχικό πλαίσιο διώξεων και περιστολής δημοκρατικών
δικαιωμάτων που συνόδευσαν τις μνημονιακές πολιτικές (παράνομες απεργίες –
απαγορεύσεις συγκεντρώσεων – χιλιάδες κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στους
κοινωνικούς αγώνες).

  

Οι κοινωνικοί αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι δίκαιοι και δεν
ποινικοποιούνται. Η κατηγορία της παράνομης βίας σε βάρος των 8 μελών της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι πέρα για πέρα ανυπόστατη και κατασκευασμένη. Η μόνη
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παράνομη βία ασκήθηκε από το ΕΤΑΑ και το διορισμένο Πρόεδρό του ενάντια στους
ασφαλισμένους του, μηχανικούς, νομικούς και υγειονομικούς.

  

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί:

    
    -  την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του
ΕΤΑΑ, με την απομάκρυνση του Προέδρου του ΕΤΑΑ -που μόνο προβλήματα έχει
συσσωρεύσει- και να δώσει λύσεις στα ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών που δεν
παίρνουν άλλη αναβολή   
    -  την εισαγγελία Πρωτοδικών να βάλει την υπόθεση στο αρχείο.  

  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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