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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  

Σε κατάληψη της Πολεοδομίας προχώρησαν οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σε συμβολική κατάληψη της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σήμερα (09:00-11:00) 
οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του ΤΕΕ. 

Δεκάδες μηχανικοί συγκεντρώθηκαν στην κεντρική είσοδο του κτιρίου που στεγάζει τις υπηρεσίες της 
Πολεοδομίας, στην οδό Μανουσογιαννάκη, και διαμαρτυρήθηκαν για την κατάντια των δημόσιων 
τεχνικών υπηρεσιών, την ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου, των προβλημάτων που προκάλεσε η χωρίς 
προετοιμασία εφαρμογή του Καλλικράτη, των ελλείψεων σε στελέχη και υλικοτεχνική υποδομή, 
της διαρκούς υποβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργεί τα περιθώρια για χειραγώγηση 

από την εκάστοτε κυβέρνηση, ψηφοθηρική εκμετάλλευση και παραβατικές συμπεριφορές. 

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης αναφέρθηκε στο λεγόμενο «άνοιγμα» 
του επαγγέλματος του μηχανικού και επανέλαβε τα στοιχεία έρευνας του ΤΕΕ σύμφωνα με τα οποία αν 
η ελάχιστη αμοιβή των μηχανικών καταργηθεί, πολλοί επαγγελματίες θα οδηγηθούν εκτός αγοράς 
εργασίας, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και το δημόσιο θα χάσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως μόνο από μη είσπραξη φόρων, συν 12 εκατομμύρια από απώλεια εισφορών του ασφαλιστικού 

συστήματος. Άλλα 12 εκατομμύρια θα χαθούν για το ΤΕΕ και περίπου 6 εκατομμύρια για τις πολυτεχνικές 
σχολές. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι καμία κοινοτική οδηγία δεν κατατάσσει το επάγγελμα του μηχανικού 
στα κλειστά και διευκρίνισε ότι το επάγγελμα των μηχανικών δεν είναι κλειστό, αφού σε αυτό μπορεί να 

εισέλθει οποιοσδήποτε πληροί τα τυπικά προσόντα, χωρίς ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς. 

«Η μη διαπραγμάτευση των μηχανικών για τα θέματα των ελαχίστων αμοιβών δεν αφορά συντεχνιακό 
αίτημα αλλά την ποιότητα των μελετών και των ιδιωτικών κατασκευών», τόνισε ο κ. Κονακλίδης και 
ξεκαθάρισε ότι η συμβολική κατάληψη της Πολεοδομίας έγινε προκειμένου να αναδειχθούν οι 
δυσλειτουργίες που υπάρχουν καθώς δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες. Παράλληλα, όπως είπε, «το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θέλει να αναδείξει τις προτάσεις του αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου έκδοσης 

οικοδομικών αδειών, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον ΓΟΚ και να μπει ένα τέλος στη δυνατότητα 
δημιουργίας αυθαιρέτων». 

Εκτός από τον πρόεδρο, παρόντες στη κινητοποίηση ήταν η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Άννα Μίχου, ο 
γγ του ΤΕΕ/ΤΚΜ Παναγιώτης Αντιβαλίδης και τα μέλη της Δ.Ε.: Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος 
Μακράκης- Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλλιας, Πέτη Πέρκα κι Ιωάννης Τσιάφης. Επίσης, 
συμμετείχαν εκπρόσωποι πολλών Συλλόγων Μηχανικών καθώς και ο αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, 
Πολεοδομίας - Δικτύων Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ανδρέας Κουράκης. 

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, θα γίνει κατάληψη των γραφείων του 
ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης, για να καταδειχθεί η τριτοκοσμική κατάσταση λειτουργίας του. 

 


