Σε παντεχνική απεργία στις 15/12 καλεί τους μηχανικούς της Κ.Μακεδονίας
η Aντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σε παντεχνική απεργία στις 15 Δεκεμβρίου καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς της
Κεντρικής Μακεδονίας η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), σε συνεργασία με τους κλαδικούς και εργασιακούς συλλόγους.
Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Αντιπροσωπεία στη συνεδρίασής της 5 ης Δεκεμβρίου και
εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής παντεχνικής απεργίας που έχει προκηρύξει για την ίδια ημέρα
το ΤΕΕ, προκειμένου να τεθούν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, τα οποία αντανακλώνται στο
«μέτωπο» της εθνικής οικονομίας και ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2006.
Τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου είναι ουσιαστικά και δεν έχουν τοπικό ούτε
συντεχνιακό χαρακτήρα. Οι καταστάσεις και οι συγκυρίες επιτάσσουν μέτρα για τον χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό της Ελλάδας, για την προστασία του περιβάλλοντος και τον εξορθολογισμό του
συστήματος παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Τα προτεινόμενα μέτρα, που έχουν
επανειλημμένως τεθεί υπόψη της κυβέρνησης, δεν αφορούν μόνο τους μηχανικούς, αλλά όλους
τους Έλληνες.
Επιπλέον, οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας και γενικά της Ελλάδας ζητούν, μεταξύ
άλλων, υψηλότερα εισοδήματα και συντάξεις, ανάπτυξη με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
και επίλυση του προβλήματος που δημιουργούν τα αυξημένα και παρατεινόμενα χρέη του
ελληνικού δημοσίου προς τις τεχνικές επιχειρήσεις. Επίσης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τη συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών, η οποία προκαλεί συνεχείς απολύσεις και διογκούμενη
ανεργία για τους διπλωματούχους μηχανικούς.
Οι μηχανικοί εκφράζουν ανησυχία για τη σημαντική περικοπή-μείωση του εφετινού
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το περιορισμό των απορροφήσεων κοινοτικών πόρων,
τη συνεχιζόμενη τα τελευταία χρόνια τεχνική και επιχειρηματική αποβιομηχάνιση, τη μείωση των
δαπανών για επιχορήγηση φορέων και ασφαλιστικών ταμείων και την αύξηση των άμεσων και έμμεσων
φόρων. Διεκδικούν, τέλος, την ορθολογική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού σύμφωνα με τις
προτάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και την επίλυση μιας σειράς σοβαρών ζητημάτων, όπως
οι αναγνωρίσεις και ισοτιμίες των πτυχίων, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

