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∆ελτίο ΤύπουTEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

10 Μαΐου 2011 
 

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 

θα συµµετάσχει και ο τεχνικός κόσµος της χώρας  

 

Προσυγκέντρωση στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου στις 10.30 π.µ. 

 

Μαζικά καλούνται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και γενικότερα ο τεχνικός κόσµος να 
συµµετάσχουν στην αυριανή πανελλαδική 24ωρη απεργία, την οποία διοργανώνουν 
η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ. 

To TEE αναλαµβάνει  δραστηριότητες και διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες 
αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστηµονικού και παραγωγικού 
δυναµικού αλλά και στην αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου, µε όρους εθνικού 
συµφέροντος, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, ώστε να δηµιουργηθεί ασφαλής 
διέξοδος από τον επικίνδυνο κύκλο της ύφεσης και να αντιµετωπιστούν διαχρονικές 
και επιδεινούµενες παθογένειες στους τοµείς της απασχόλησης και των εργασιακών 
δικαιωµάτων. 

Με αυτά τα δεδοµένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλεί για µια ακόµη 
φορά τους διπλωµατούχους µηχανικούς να συµµετέχουν στην πανελλαδική απεργία 
που οργανώνουν Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ, υπογραµµίζοντας ότι ο τεχνικός, επιστηµονικός 
κόσµος  της χώρας µαζί µε το ελληνικό παραγωγικό δυναµικό όλων των βαθµίδων 
αποτελεί πολύτιµο εθνικό πλούτο, που πρέπει να αξιοποιηθεί στους παραδοσιακούς 
αλλά και τους νέους τοµείς της οικονοµίας, της καινοτοµίας, τεχνολογίας και 
περιβαλλοντικής προστασίας, αφού αυτή η επιλογή αποτελεί τη µοναδική ασφαλή 
προοπτική εξόδου της οικονοµίας από την κρίση.      

Το ΤΕΕ καλεί τους µηχανικούς να συµµετάσχουν µαζικά στις κινητοποιήσεις, 
συµπορευόµενοι µε τους άλλους εργαζόµενους. 

Ειδικότερα οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και  ο τεχνικός κόσµος αντιδρούν στις 
πολιτικές που αφορούν : 

• Στην διόγκωση της ανεργίας, του ανθελληνισµού του παραγωγικού ιστού, των 
καρτέλ, των µεταπρατών και των εκπροσώπων τους  

• Στη µονοδιάστατη πολιτική της είσπραξης φόρων, χωρίς αναπτυξιακό 
χαρακτήρα ή πρόβλεψη συνεπειών 

• Στην κατάργηση της ασφάλειας του Πολίτη και των έργων,  µε την ανυπαρξία 
αξιόπιστων µηχανισµών ελέγχου 

• Στην τελµάτωση της οικοδοµικής δραστηριότητας 
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• Στην προκλητική αδιαφορία για τη χρηµατοδότηση των ∆ηµοσίων Έργων και 
των παραχωρήσεων 

• Ενάντια στην ισοπέδωση των µηχανικών του δηµόσιου Τοµέα 

• Στην πολιτική που ωθεί στην αναγκαστική µετανάστευση τους νέους Έλληνες 
επιστήµονες 

Κια ευρύτερα ενάντια σε κάθε απόπειρα απ΄ όπου και αν προέρχεται εφόσον 
αυτή αφορά: 

o στην ισοπέδωση 

o τον λαϊκισµό 

o  τη σπίλωση 

του Έλληνα µηχανικού και των Ελλήνων επιστηµόνων 

 

 

 

 


