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Νέες κινητοποιήσεις μηχανικών κατά της ενοποίησης του ΤΣΜΕΔΕ,
την Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή
Με δυναμικές κινητοποιήσεις, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Παρασκευή, συνεχίζεται ο αγώνας
των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας για τη διατήρηση της πλήρους αυτονομίας και αυτοδιοίκησης
του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να μην «περάσει» ο σχεδιασμός για ενοποίησή του σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό «Ταμείο
Επιστημόνων».
Την Τρίτη, 12 .2, όπως και κάθε Τρίτη του Φεβρουαρίου, γίνεται η τρίωρη πανελλαδική στάση των
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στυγκέντρωση, στις 8 το πρωί, στα γραφεία
της ΔΕΚΕ, Στρωμνίτσης 53.
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, οι Μηχανικοί συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που
έχουν προκηρύξει τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Στην
Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και οι Σύλλογοι καλούν τα μέλη τους σε προσυγκέντρωση στις 10:00 το
πρωί, έξω από τα γραφεία του Επιμελητηρίου, Ζεύξιδος 8.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, ημέρα διεξαγωγής της εκτός ημερησίας διάταξης συζήτησης στη
Βουλή, το ΤΕΕ και όλοι οι σύλλογοι κατεβαίνουν σε πανελλαδική απεργία και διαδηλώνουν έξω από τη
Βουλή.
Στη Θεσσαλονίκη, οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και συμβολική κατάληψη της
Πολεοδομίας, στις 8 το πρωί.
Μεγάλο όμως μέρος των μηχανικών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, θα ξεκινήσουν στις
5 το πρωί με λεωφορεία από το Λευκό Πύργο, για να μεταβούν στην Αθήνα και να ενώσουν τη φωνή
τους με τους συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα.
Παράλληλα συνεχίζεται η αποχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ από Συμβούλια και Επιτροπές που σταματά
την κίνηση όλων των έργων και μελετών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και τα μέλη του είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν την αυτοδιοίκηση, την αυτοδυναμία
και την ευρωστία του ταμείου τους. Ενός Ταμείου που οφείλει όλους τους θετικούς του δείκτες στις θυσίες
των μελών του.
Οι μηχανικοί και ο φορέας τους είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν σε νέες θυσίες για το κοινό όφελος.
Όχι όμως να διαθέσουν το μόχθο τους σε μια ατελέσφορη προσπάθεια πλήρωσης ορυγμάτων με διαρκείς
και ανεξέλεγκτες διαρροές.

