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Θέμα: Γενικό Συμβούλιο, Απολογισμός – Αποτίμηση Κινητοποιήσεων 

 

 Συνάδελφοι/σες 

 Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη συνεδρίαση του στις 10/3/2021 αποφάσισε να 

προσκαλέσει Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τη συμμετοχή των τριμελών 

Προεδρείων όλων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας για την Παρασκευή 2 Απριλίου 

2021. Το Γενικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και περισσότερες 

πληροφορίες θα ακολουθήσουν με επόμενη ανακοίνωση μας. 

 Η ψήφιση του Νόμου πλέον 4782 ΦΕΚ 36 Α΄/9-3-2021.pdf με τις μικρές 

αλλαγές που συνέβησαν κατά τη συζήτηση του στη Βουλή (απόσυρση άρθρου για το 

ΤΕΕ, αύξηση από 20 σε 40% της υποχρέωσης ελέγχου στις προμετρήσεις, αμοιβή ΙΦΕ 

από πιστώσεις του έργου) μας θέτει μπροστά σε νέα καθήκοντα μελέτης, ενημέρωσης, 

κριτικής αλλά και αγώνα για την ανατροπή του. Η Απεργία – Αποχή από σειρά 

Επιτροπών που μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες στηρίξαμε ολοκληρώθηκε στις 5 Μάρτη 

μετά από 16 ολόκληρες βδομάδες κινητοποίησης. Έκλεισε - προσωρινά - ένας 

σημαντικός κύκλος αγώνα για την υπεράσπιση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας, 

του Δημόσιου Συμφέροντος και των κοινωνικών αναγκών. 

 Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες συναδέλφους μας 

πανελλαδικά που συμμετείχαν, προπαγάνδισαν και στήριξαν την κινητοποίηση 

αυτή, εν μέσω πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω πανδημίας. Είναι η δύναμη και η 

συλλογική συνείδηση του κλάδου μας, εν αντιθέσει με τα “αλά καρτ” μέλη που 

ενδιαφέρονται μονάχα για το επίδομα. 

 Καλούμε τις 19 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας να συζητήσουν τόσο ως Όργανα, 

όσο και με τα μέλη μας και να αποτιμήσουν την κινητοποίηση αλλά και τη νέα 

κατάσταση. Πως πήγε η ενημέρωση και η κινητοποίηση στην περιοχή ευθύνης τους, 

πόσοι συμμετείχαν και πόσοι όχι, πόσες επιτροπές μπλοκάραμε, πως αποτιμούν τη 
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συμπόρευση με τις Ομοσπονδίες που από κοινού δώσαμε τον αγώνα αυτό, ποιές άλλες 

μορφές αγώνα και ενημέρωσης των μελών μας και της κοινωνίας θα μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε; Η συζήτηση θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις 

μας με συλλογικά και καλύτερο τρόπο. 

 


