Συνέντευξη Τύπου για την Παντεχνική απεργία
Συνέντευξη Τύπου με θέμα τα αιτήματα του τεχνικού κλάδου και την Πανελλαδική Παντεχνική
απεργία της 15ης Δεκεμβρίου, θα δώσουν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, μαζί με εκπροσώπους των κλαδικών και εργασιακών
Συλλόγων των μηχανικών.
Η συνέντευξη θα δοθεί την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης, Πέμπτη 15.12.2005, στις 12.30 μ.μ. στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ζεύξιδος 8, 3ος όροφος.
Το 24ωρο της απεργιακής κινητοποίησης θα αρχίσει με συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις
9.00 π.μ. έξω από τα γραφεία της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΥΔΕ),
Στρωμνίτσης 53, τέρμα Βούλγαρη. Οι μηχανικοί και με την κινητοποίηση αυτή, η οποία θα συνδυαστεί με
την ακύρωση διαδικασίας δημοπράτησης δημοσίου έργου, θα επιδιώξουν την επίλυση των μεγάλων
προβλημάτων που συνολικά αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν στην Πανελλαδική Παντεχνική απεργία που έχει
προκηρύξει το ΤΕΕ, προκειμένου να τεθούν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου και να ληφθούν μέτρα
τόσο για την επίλυση των επαγγελματικών αιτημάτων του κλάδου, όσο και για την προώθηση σημαντικών
αναπτυξιακών ζητημάτων όπως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας, ο
εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι μηχανικοί εκφράζουν ανησυχία για τη σημαντική μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
για την ανεπαρκή απορρόφηση κοινοτικών πόρων, για την τεχνική και επιχειρηματική αποβιομηχάνιση,
τις μειώσεις στις επιχορηγήσεις ασφαλιστικών φορέων και την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων,
ενώ επίσης ζητούν τη ρύθμιση επαγγελματικών ζητημάτων όπως οι αναγνωρίσεις και οι ισοτιμίες των
πτυχίων.
Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλαδικών συλλόγων:
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, Σύλλογος
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος, Σύλλογος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδος,
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών/Τμήμα Κ. Δ. Μακεδονίας, Σύλλογος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Β. Ελλάδος,
και των εργασιακών συλλόγων:
Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κ. Μακεδονίας, Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών, Ένωση Μηχανικών
Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλ. Ανωτάτων Σχολών Κ. Μακεδονίας.

