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Δελτίο Τύπου   TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

23 Φεβρουαρίου 2012 

 

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 

 

Οικοδομώντας κοινωνικές συμμαχίες  

με τους επιστημονικούς φορείς και  

τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις τις χώρας. 

 

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων με τους Επιστημονικούς Φορείς της χώρας, το ΤΕΕ 

και όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της χώρας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την 

ανατροπή της πολιτικής πτώχευσης των πολιτών, των εργαζόμενων, των 

Επιστημόνων και της Δημοκρατίας. 

Όλοι οι Συνδικαλιστικοί και Επαγγελματικοί Φορείς των Μηχανικών έχουν αποφασίσει 

αποχές από την εργασία, στάσεις εργασίας και απεργίες που εξειδικεύονται ανά 

κλάδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο από σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012, το ΤΕΕ αναστέλλει 

όλες τις υπηρεσίες του σε όλη τη χώρα έως την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. 

Συνεχίζεται, επίσης, η αποχή των Μελών του ΤΕΕ από όλες τις Επιτροπές και  όλα τα 

Συμβούλια ελέγχου και αναθέσεων μελετών, έργων και προγραμμάτων έως τις 29 

Φεβρουαρίου 2012.  

Καλούμε όλους τους πολίτες, τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τους 

Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους Επιστήμονες να συμμετάσχουν στη Συναυλία 

Διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στις 18:00 στην πλατεία 

Συντάγματος με τον Μανώλη Μητσιά σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη που 

συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ, ο ΔΣΑ,ο ΙΣΑ, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. 

Καλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν σε μια πολιτιστική διαμαρτυρία 

ενάντια  

· στη βαρβαρότητα 

· στην κοινωνική αναλγησία 

· στην ανεργία και την ύφεση 

Καλούμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις να δώσουν το παρόν, για να στείλουμε το 

μήνυμα της αλληλεγγύης και της στήριξης του κοινωνικού κράτους, της αειφόρου 

ανάπτυξης και του αναπτυξιακού σχεδίου με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη και 
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της χώρας, του κράτους δικαίου και της ισονομίας, της Δημοκρατίας και του 

σεβασμού του ελληνικού Συντάγματος. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή τη συνδιοργάνωση της 

Συναυλίας Διαμαρτυρίας υπογραμμίζει: 

«Καλούμε τους συμπολίτες μας να δώσουν το παρόν, για να δείξουμε στον πολιτικό 

κόσμο, στην Ευρώπη και στη διεθνή Κοινότητα την εναλλακτική πρόταση του 

ελληνικού λαού: 

· στη βαρβαρότητα απαντάμε με τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη μας, 

· στα συμφέροντα του απεχθούς χρέους, με την πρόταση μας για ανάπτυξη και 

την οικοδόμηση μιας εθνικής παραγωγικής δομής, 

· στις προσβολές της χώρας μας, με την εθνική μας περηφάνεια, την 

αξιοπρέπεια και τη συμμετοχή μας για την ανατροπή της πολιτικής της 

εξαθλίωσης και της ανεργίας». 

 

 

Όλοι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 

στις 18:00 

στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 

 

από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ 


