
 Οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 

Η ενιαία αγωνιστική συμμετοχή στην πανελλαδική παντεχνική απεργία της 15ης Δεκεμβρίου, συζητήθηκε 
και συναποφασίσθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές  στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην 
οποία συμμετείχαν το προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος και οι εκπρόσωποι των 
προεδρείων των εργασιακών και κλαδικών Συλλόγων των μηχανικών. 
  
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή όλων των φορέων των μηχανικών στη μεγάλη απεργία της 
Πέμπτης  15 Δεκεμβρίου , που έχει προκηρύξει το ΤΕΕ, όπως επίσης η συμμετοχή εκπροσώπων όλων 
των Συλλόγων των μηχανικών στη Συνέντευξη Τύπου, που θα δοθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στις 
12.30 , στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ζεύξιδος 8, 3ος όροφος. 
  
Το 24ωρο της απεργιακής κινητοποίησης θα αρχίσει με συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 
9  π.μ. έξω από τα γραφεία της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΥΔΕ), 
Στρωμνίτσης 53, τέρμα Βούλγαρη. 
  
Οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, μαζικότερα από ποτέ άλλοτε, όπως δηλώνει η κοινή στάση των 
Συλλόγων τους , απεργούν στις 15 Δεκεμβρίου , αιτώντας λύση στα πολλά και μεγάλα προβλήματα του 
κλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση συνεχιζόμενης κρίσης που οδηγεί εταιρείες σε κλείσιμο και 
χιλιάδες μηχανικούς στην ανεργία . Η άσκημη κατάσταση επιβαρύνεται από τη μη επίλυση μείζονος 
σημασίας επαγγελματικών θεμάτων, όπως και από τη στασιμότητα που παρατηρείται σε ζητήματα που 
συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας, όπως είναι  ο 
χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας, ο εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. 
  
Πιο συγκεκριμένα, τον τεχνικό κόσμο αυτή την περίοδο απασχολούν ιδιαίτερα: 

          Η σημαντική περικοπή-μείωση του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η 
πρόβλεψη για περαιτέρω συρρίκνωσή του το 2006. 

          Η μείωση εισοδημάτων εργαζομένων και συνταξιούχων μηχανικών. 
          Η παρατεταμένη και εντεινόμενη κρίση στο χώρο των εργοληπτών και μελετητών, που 

οδηγεί σε χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις. 
          Τα αυξημένα και παρατεινόμενα χρέη του ελληνικού δημοσίου προς τις τεχνικές 

επιχειρήσεις. 
          Οι συνεχείς απολύσεις και κατά συνέπεια η διόγκωση της ανεργίας των 

διπλωματούχων μηχανικών, ως απόρροια της συρρίκνωσης του τομέα των 
κατασκευών και των χρεών του δημοσίου. 

          Ο περιορισμός των απορροφήσεων κοινοτικών πόρων, καθώς δεν διατίθενται 
επαρκείς πόροι για την εθνική συμμετοχή. 

          Η συνεχιζόμενη τα τελευταία χρόνια τεχνική και επιχειρηματική αποβιομηχάνιση. 
          Η μείωση των δαπανών για επιχορήγηση φορέων και ασφαλιστικών ταμείων. 
          Η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων. 

  
Ο τεχνικός κόσμος διεκδικεί μέτρα για την επιχειρηματικότητα των μηχανικών και τη στελέχωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου. Τον εξορθολογισμό του 
συστήματος παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, καθώς και των αμοιβών των μηχανικών 
(ελεύθερων επαγγελματιών, δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων). Την ορθολογική αντιμετώπιση του 
ασφαλιστικού σύμφωνα με τις προτάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, 
την κατάργηση της ποινικοποίησης του επαγγέλματος, καθώς επίσης και την επίλυση μιας σειράς 
σοβαρών ζητημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Παιδεία, όπως οι αναγνωρίσεις και 
ισοτιμίες των πτυχίων, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα προγράμματα σπουδών, η τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα ύπαρξης σχολών . 
  
Σημειώνεται ότι στη Συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης 15/12  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. 
 


