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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παντεχνική συνάντηση για τα προβλήματα των μηχανικών
διοργανώνει στις 8/2 το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παντεχνική συνάντηση ενημέρωσης και συντονισμού για τα προβλήματα του κλάδου των μηχανικών, διοργανώνει
την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), σε
συνεργασία με τους συλλόγους του κλάδου.
Στη διάρκεια της συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα συζητηθούν μεταξύ
άλλων- τα προβλήματα της ανεργίας, του υποτιθέμενου ανοίγματος ενός επαγγέλματος που είναι ήδη ανοιχτό, η
προσπάθεια εξίσωσης των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ και των τεχνολόγων με τους μηχανικούς και τα προβλήματα στον ασφαλιστικό
φορέα του κλάδου, το ΤΣΜΕΔΕ, μετά την ενοποίησή του στο ΕΤΑΑ.
Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην πρόσκληση προς τους μηχανικούς, «η ανεργία πλήττει όλους τους συναδέλφους
του ιδιωτικού τομέα, μέλη τεχνικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους και υπαλλήλους, δεδομένου ότι έργα και
μελέτες δεν προκηρύσσονται, η οικοδομή έχει σταματήσει ενώ το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης που εδώ και
χρόνια παρατηρείται στη Βόρεια Ελλάδα, διαρκώς επιδεινώνεται. Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη
για ενίσχυση αυτών των κλάδων».
Επίσης, επισημαίνει ότι το υποτιθέμενο άνοιγμα ενός ορθάνοιχτου επαγγέλματος είναι στην ουσία μία ευθεία βολή
στον κλάδο, στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών και στο κύρος του, χωρίς καμία
απολύτως τεκμηρίωση για τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.
Η δε προσπάθεια εξίσωσης των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ είναι μια μόνιμη πληγή τα τελευταία χρόνια που τελευταία λαμβάνει
διαστάσεις εκποίησης της παρεχόμενης γνώσης και της εφαρμογής της με άμεσα αποτελέσματα στην ποιότητα και
στην ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών.
«Είτε η Πολιτεία θεωρεί ότι δεν επαρκεί η αναλογία ενός μηχανικού ανά 100 κατοίκους και 3,6 ΑΕΙ ανά 1.000.000
κατοίκους είτε ψηφοθηρεί εις βάρος γονιών και υποψηφίων με την επιβράβευση της ήσσονος προσπάθειας»,
υπογραμμίζεται στην πρόσκληση, όπου επισημαίνεται ότι στις ΗΠΑ η αντίστοιχη αναλογία για τα ΑΕΙ είναι 1,6 και στην
υπόλοιπη Ε.Ε. 2,4.
Οι μηχανικοί καλούνται να συμμετάσχουν μαζικά στην παντεχνική συνάντηση, αλλά και να καταθέτουν τις προτάσεις
τους και τις απόψεις τους για τα παραπάνω θέματα προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr και στο φαξ
2310 883 110.
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