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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

   
Κινητοποίηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα προβλήματα του κλάδου 

   
Καθολική υπήρξε η συμμετοχή των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας στη σημερινή 
πανελλαδική κινητοποίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου με βασικό αίτημα είναι να υπάρξει λύση στα 
συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου. 

  
Στη Θεσσαλονίκη, οι μηχανικοί συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπου 

ενημερώθηκαν διεξοδικά για την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου και τις λύσεις που έχει προτείνει το 
Τεχνικό Επιμελητήριο. 
  
Διεξήχθη γόνιμος διάλογος σχετικά με την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
την επιχειρούμενη κατάργηση των νομίμων αμοιβών και την προώθηση της εργασιακής ζούγκλας, 
την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των επιστημόνων με την επιχειρούμενη 
ισοτίμηση με τα ΤΕΙ και με το βαθμολόγιο του Δημοσίου, τη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των 
Τεχνικών Υπηρεσιών με την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου, με την υποστελέχωση και την εργασιακή 
εφεδρεία, την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ και τη μείωση του Τεχνικού αντικειμένου, την ανυπαρξία 

προγραμματισμού νέων έργων, το μηδενισμό του ΠΔΕ και την έλλειψη κινήτρων για την παραγωγή 
ιδιωτικού έργου. 
  
Αμέσως μετά αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο Τάσο Κονακλίδη και εκπρόσωποι επιστημονικών Συλλόγων των μηχανικών της 
κεντρικής Μακεδονίας, μετέβησαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 
όπου συνάντησαν τον Γενικό Γραμματέα Θύμιο Σώκο και του επέδωσαν το παρακάτω ψήφισμα. 

  
ΨΗΦΙΣΜΑ 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, των εργασιακών και των επιστημονικών Συλλόγων των Μηχανικών 

της Κεντρικής Μακεδονίας 

  
Εμείς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη 
την Ελλάδα, από όποιο πόστο και αν υπηρετούμε την επιστήμη μας και την ανάπτυξη της χώρας μας, 
  

Αντιστεκόμαστε 

          στην παντελή απουσία  δυναμικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και μεσοπρόθεσμων μέτρων, 
που ακυρώνει τις αναπτυξιακές διεξόδους, διαλύει τον παραγωγικό ιστό και βυθίζει  τη χώρα σε 
παρατεταμένη ύφεση 

          την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ΕΣΠΑ , με ότι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα για την 
Περιφέρεια καθώς και τον μηδενισμό του ΠΔΕ  

          τη μείωση του τεχνικού αντικειμένου, την ανυπαρξία προγραμματισμού νέων έργων, παρά τις 
μεγάλες ελλείψεις της Περιφέρειας σε υποδομές, καθώς και την απουσία κινήτρων για την 
παραγωγή ιδιωτικού έργου 

          τη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών με την απουσία αναπτυξιακού 
σχεδίου και στιβαρής διοικητικής δομής, την υποστελέχωση,  την εργασιακή εφεδρεία και την 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. 

          την εχθρική αντιμετώπιση από το κράτος των Διπλωματούχων Μηχανικών, την απαξίωση και 
υποτίμηση συνολικά των Ελλήνων Επιστημόνων, του σημαντικότερου αναπτυξιακού 
πλεονεκτήματος της χώρας. 

  
Υπενθυμίζουμε 

          το ρόλο των μηχανικών και του φορέα μας  καθώς και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάπτυξη της Χώρας και της Περιφέρειας 

          το δύσκολο έργο που επιτελούν στην Ελλάδα οι Μηχανικοί, οι οποίοι καλούνται 
να  υλοποιήσουν  ασφαλείς υποδομές σε δύσκολες συνθήκες και να σχεδιάσουν βιώσιμη 
ανάπτυξη αξιοποιώντας τους μικρούς συγκριτικά πόρους της πατρίδας μας 

          τα προβλήματα επιβίωσης και την υψηλή ανεργία που πλήττουν τον κλάδο λόγω της κρίσης 
αλλά και μιας σειράς λανθασμένων επιλογών και αντιαναπτυξιακών πολιτικών των τελευταίων 
χρόνων και 

  
Απαιτούμε 

          Να σταματήσει η επίθεση κατά των διπλωματούχων Ελλήνων μηχανικών που εκδηλώνεται με 
την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε μια εποχή ύφεσης, ανεργίας και 
απολύσεων. 



          την επιχειρούμενη κατάργηση των νομίμων αμοιβών και την προώθηση της εργασιακής 
ζούγκλας εις βάρος της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και των εσόδων της Ελλάδας. 

          την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των επιστημόνων, με την επιχειρούμενη 
ισοτίμηση με τα ΤΕΙ και με το βαθμολόγιο του Δημοσίου. 

          την κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας με το μισθολόγιο του Δημοσίου που δεν λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (5ετείς σπουδές, κατάθεση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, 
ποινικές ευθύνες δια βίου). 

  
Να αναγνωρίσει η Πολιτεία την προσφορά των Ελλήνων Μηχανικών και όλων των Ελλήνων επιστημόνων 
και να αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία τους για την έξοδο από την κρίση. 
  
Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαρθρωτικές αλλαγές για την εισαγωγή νέου αναπτυξιακού μοντέλου, τη 
διεύρυνση της οικονομικής βάσης, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δεδομένων και αύξηση του ΑΕΠ 
με διάρκεια και εξωστρέφεια. 

 


