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Συνάδελφοι,  
        Σας ενηµερώνουµε ότι το Γενικό Συµβούλιο της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 04-03-2010, ενόψει του πακέτου των µέτρων που είχε 
ανακοινώσει η κυβέρνηση και που πλήττουν βάναυσα όλους τους µισθωτούς αλλά και τον 
κλάδο µας, αποφάσισε κινητοποιήσεις προκειµένου να εκφράσουµε την αντίθεσή µας.  
Σήµερα, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι πλέον νόµος του κράτους. Η κυβέρνηση 
‘’ ξέχασε’’ τη ‘’ διαβούλευση’’ και αποφάσισε να διαγράψει µέσα σε µια µέρα, µε τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, κατακτήσεις που αποκτήθηκαν µε αγώνες και αίµα , από την 
αρχή του αιώνα.   
∆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. 
 
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. 

 
Καλούµε σε : 
• Αποχή από κάθε εργασία κατά τις 3ωρες στάσεις εργασίας 

που θα πραγµατοποιηθούν στις 09-03-10 & στις 16-03-10 µε στόχο 
την αναβολή της δηµοπράτησης έργων (από την αρχή του ωραρίου εργασίας).  

 

• 24ωρη πανελλαδική απεργία  που θα πραγµατοποιηθεί: 
 

� Την Πέµπτη 11-03-10  
         
• Αποχή της εργασίας 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 

 

ΚΚααλλοούύµµεε      ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ      ΤΤΟΟΥΥΣΣ      ∆∆ΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ      ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  

νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν    σσττιιςς   Πανελλαδικές Κινητοποιήσεις  
του  Κλάδου 

 
 
Συνηµ. 
Η ανακοίνωση του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. ΤΕΕ-ΤΑΚ 
2. Σύλλογοι Μηχανικών     


