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Αρ. Πρωτ. : 5094  Προς: 1. Τα μέλη μας 

   2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
   3.ΤΕΕ (για δημοσίευση) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των Δημοσίων Έργων, τα 
οποία αποτελούν μεγάλο μέρος της εργασίας των μελών μας, σε συνεργασία και με άλλους 
φορείς συνεχίζει να υπερασπίζεται σθεναρά το δημόσιο συμφέρον κόντρα στην επίθεση των 
διεθνών αγορών και της ιδιωτικοποίησης. 
Στη «νέα» συνεχώς συρρικνωμένη και αποδυναμωμένη μορφή κράτους, τη λεγόμενη 
«επιτελική», όπου καταργείται ο Δημόσιος Έλεγχος και εκχωρείται κάθε φάση της παραγωγής 
των Δημοσίων Έργων σε ιδιώτες (ντόπιους και διεθνείς), εμείς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 
έχουμε χρέος και καθήκον να υπερασπιστούμε και να αγωνιστούμε για τη διατήρηση του 
Δημοσίου Ελέγχου στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων της χώρας με διαφανείς διαδικασίες 
προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος. 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Οι στόχοι της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και τεκμηρίωση των αρνητικών επιπτώσεων 
που θα προκύψουν από την εφαρμογή των πρόσφατων νομοθεσιών όπως: 

 της μερικής και στη συνέχεια ολικής ιδιωτικοποίησης του έργου των Δημόσιων Τεχνικών 
Υπηρεσιών, μέσω:  

1. της ίδρυσης και λειτουργίας Ανώνυμων Εταιρειών συγκεκριμένων και 
στοχευμένων συμφερόντων σε αντικατάσταση των εν λειτουργία Δημόσιων 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

2. της ανάθεσης (μέρους ή ολόκληρου) του Δημόσιου Τεχνικού αντικειμένου σε 
Συμβούλους, Εταιρείες διαφόρων συμφερόντων, Αναπτυξιακές Εταιρίες Δήμων, 
κλπ,  

3. της ανεξέλεγκτης κατασκευής των Δημοσίων Έργων μέσω ΣΔΙΤ και Συμβάσεων 
Παραχώρησης κλπ. 

 της δημιουργίας πάσης φύσης Μητρώων, Πιστοποιήσεων και κατευθυνόμενων προς αυτή 
τη λογική Σεμιναρίων, τα οποία  υποβαθμίζουν, υποκαθιστούν και ακυρώνουν τα 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωμάτων των αποφοίτων των Πολυτεχνείων, καθώς 
και τον ίδιο το ρόλο του Διπλωματούχου Μηχανικού στο Δημόσιο.  

 της κατάλυσης του  Δημοσίου Ελεγκτικού Μηχανισμού και τη δημιουργία Ιδιωτικού Φορέα 
Επίβλεψης με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα μεταφέροντας το υψηλό ελεγκτικό 
κόστος στους πολίτες. 

mailto:emdydasattikis@tee.gr
http://www.emdydas-attikis.gr/


 της εκποίησης προς ένα πιάτο φακής της Δημόσιας Περιουσίας (Λιμάνια, αεροδρόμια, 
ενέργεια, νερό, δημόσια κτίρια, κ.λ.π) και της μεταβίβασης των εν λειτουργία Δημόσιων 
Εταιριών και της Δημόσιας Περιουσίας στο Υπερταμείο για την αποπληρωμή του 
αδηφάγου χρέους. 

 

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσα από το έργο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
έχει σκοπό να αναδείξει  τον επιστημονικό, κοινωνικό και κινηματικό ρόλο των Δημοσίων 
Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών, εκτιμώντας ότι στη λαίλαπα που βιώνουμε σε όλα τα 
επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κλπ) με τις ακραία 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, θα πρέπει να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας μαζί με άλλους 
φορείς που μάχονται για την ανατροπή των καταστροφικών σχεδίων που μας επιβάλλονται από 
την ΕΕ, το ΔΝΤ και τους άλλους  μηχανισμούς τους σε συνεργασία με τους ντόπιους 
κεφαλαιοκράτες και τις επισπεύδουσες κυβερνήσεις. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  
σας στέλνουμε ανοικτή πρόσκληση και σας καλούμενα να συμβάλλετε στο έργο της ανωτέρω 
Επιτροπής. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και συναδέλφους που απασχολούνται σε συναφή 
θεματικά αντικείμενα (δημοπρατήσεις, επιβλέψεις, εποπτεία, επιτροπές διαγωνισμών, σύνταξη 
έργων και μελετών οδοποιίας, κτιριακών, λιμενικών κλπ), να δηλώσουν συμμετοχή και να 
στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, χώρος εργασίας, ειδικότητα, τηλ., mail) στην 
ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (e-mail:emdydasattikis@tee.gr). 

 
Από το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα συμμετέχουν στην επιτροπή οι: 

ΠλουμίτσαΤριανταφυλλοπούλου, Μέλος& Αντιπρόεδρος ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, 
ploumeta@gmail.com, 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Υπηρεσιακό.: 2103332040 ΚΙΝ: 6944181808 
 

Παρά τις δυσκολίες που όλοι μας έχουμε, η στήριξη των δράσεων του ΔΣ από εσάς, με την 
συμμετοχή σας και τις εποικοδομητικές προτάσεις σας είναι η εγγύηση για να έχουμε 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 
Μαζί να βρούμε και νέες μορφές δράσης που να εμπνέουν και να νοιώθει ο καθένας μας ότι 
βάζει ένα δικό του λιθαράκι που ''πιάνει τόπο'' στον αγώνα.  

 

ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος του απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και  ως 
πολίτες. 

 
Η προστασία του Δημοσίου χαρακτήρα των Δημοσίων Έργων και των κοινών – 

κοινωνικών αγαθών είναι καθήκον όλων μας. 
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