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Συνάδελφοι,
Καθηµερινά διαπιστώνουµε τη δραστική µείωση του εισοδήµατός µας, ενώ µε το
σχέδιο νόµου που ψηφίστηκε χθες για την επιλογή προϊσταµένων προβλέπεται εξίσωση
των ΠΕ, ΤΕ ακόµα και των ∆Ε, ενώ η «συνέντευξη» κυριαρχεί για ακόµα µια φορά.
∆εν µπορούµε να µείνουµε απαθείς. Τα µέτρα αυτά πλήττουν άµεσα την αξιοπρέπεια µας .
Τα µέχρι τώρα κεκτηµένα του κλάδου δεν µας χαρίστηκαν. Κατακτήθηκαν µε αγώνες.
Τον αγώνα µας στηρίζουν το ΤΕΕ-ΤΑΚ µε απόσυρση όλων των εκπροσώπων του από
τις επιτροπές και τα συµβούλια και ο σύλλογος εργοληπτών δηµοσίων έργων Νοµού
Ηρακλείου µε απόσυρση των µελών του από τις επιτροπές και τα συµβούλια, συµµετοχή
στην αναβολή των δηµοπρασιών που στην επιτροπή δηµοπράτησης δε συµµετέχει
κανένα µέλος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και συµµετοχή σε εκδηλώσεις που θα αποφασιστούν από
τους µηχανικούς.
Συνάδελφοι,
Πρέπει όλοι να συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν στο Γενικό
Συµβούλιο και, σε άµεση και καθηµερινή επαφή µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να
διαµορφώσουµε περαιτέρω τις δράσεις µας στην Ανατολική Κρήτη. Στα πλαίσια αυτά και µε
βάση την από 05-03-10 εξώδικη γνωστοποίηση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, το ∆.Σ. σε συνεδρίασή
του στις 16-03-10 αποφάσισε να πραγµατοποιηθούν 3ωρες στάσεις εργασίας στις 23 και 30
Μαρτίου µε σκοπό την αναβολή της δηµοπράτησης έργων.

Καλούµε σε :
•

Αποχή από κάθε εργασία κατά τις 3ωρες στάσεις εργασίας
που θα πραγµατοποιηθούν στις 23-03-10 & 30-03-10 (από την αρχή
του ωραρίου εργασίας), µε στόχο την αναβολή της δηµοπράτησης των έργων :
Για τις 23-03-10:
1. Ασφαλτόστρωση – βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Θραψανού, προϋπολογισµού 1.810.000,00 ευρώ.
2. Αναπλάσεις οικισµών ∆ήµου Οροπεδίου, προϋπολογισµού 668.808,48 ευρώ.
3. ∆ηµοτική οδοποιία , στο ∆ήµο Αρκαλοχωρίου, προϋπολογισµού 100.000,00
ευρώ.
Για τις 30-03-10 θα βγει ανακοίνωση.

Παράλληλα συνεχίζεται:
•

Αποχή από την εργασία όλων των διπλωµατούχων
µηχανικών από 05-03-2010 έως 31-03-10 από:
τις Α΄/βάθµιες & Β΄/βάθµιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.), τα Συµβούλια Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.),
τα Τεχνικά Συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων, τις επιτροπές αυθαιρέτων και ανάθεσης
µελετών του Ν.3316/2005, καθώς και από όλες τις επιτροπές και συµβούλια των
Υπουργείων , των Ν.Π.∆.∆., της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθµού που συµµετέχουν ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥΣ, ∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΤΟΥΣ
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