ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών (κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ),
T.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2841340584 / 6974014001 / Φαξ: 2810 281128
Email: emdydas.ak@gmail.com

Αριθ. πρωτ. 258

Ηράκλειο, 12 Φλεβάρη 2020
Προς:
Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ

ΘΕΜΑ: Τώρα ήρθε η στιγμή να αγωνιστούμε
Συνάδελφοι/σες
Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι τώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων των
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες και απαξιώνει απροκάλυπτα το έργο των μηχανικών
του δημοσίου μέσω της ανάθεσης σε αναπτυξιακές εταιρείες της αρμοδιότητας εκπόνησης μελετών,
επιβλέψεων δημοσίων έργων καθώς και έκδοσης αδειών. Το επόμενο βήμα είναι να μετατραπούμε σε
απλούς παρατηρητές του πάρτυ της ανάθεσης των πάντων σε ιδιώτες, ανήμποροι να υπερασπιστούμε την
ποιότητα των υποδομών για το καλό της κοινωνίας, περιμένοντας και επισήμως την απόσυρσή μας από
κάθε παραγωγική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών και των γνώσεών μας. Αρνούμαστε
τη μετατροπή μας σε γρανάζια μιας ολοένα συρρικνούμενης μηχανής αναθέσεων, που σε λίγο θα
καταλήξει στον κάδο των απορριμμάτων.
Τώρα είναι η ώρα δυναμικής και καθολικής αντίδρασης, όπως αποφασίστηκε στο το ΔΣ που έγινε
την Τρίτη 11/2/2020, αμέσως μόλις έλαβε την ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία και
επισυνάπτεται. Το ΔΣ αποφάσισε ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ θα συμμετάσχει:
1.

Στην Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του
Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις
οποίες συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (όπως π.χ. : Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ,
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων
του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια
Δημοσίων Έργων) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020 καταρχάς, με αιτήματα:
 Τις Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
 Την Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους
 Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών

2.

Στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας για την Πέμπτη 19 Μάρτη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις
12μμ.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση την άμεση παύση των διαδικασιών εκχώρησης των αρμοδιοτήτων
Μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες και την έναρξη γόνιμου διάλογου με την ΕΜΔΥΔΑΣ για την
αναβάθμιση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών αναγνωρίζοντας τη σημαντική και καθοριστική
συμβολή των μηχανικών στην παραγωγή των έργων υποδομής της χώρας μας.
Τις προσεχείς μέρες θα σας σταλεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμμετοχής σας στην αποχή, την οποία θα
υποβάλετε στις Αναθέτουσες Αρχές που σας έχουν ορίσει.
Η επιτυχία των κινητοποιήσεων εξαρτάται από τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση κάθε μέλους.
Όσο πιο πολλοί τόσο πιο δυνατοί.

Για το Δ.Σ.

