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Προς: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση
όλων των μελών μας)

Θέμα : Ανακοίνωση για την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές

Συνάδελφοι/σες
Εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση νομοθετεί συνεχώς σε βάρος των Δημόσιων
Τεχνικών Υπηρεσιών, σε βάρος των μηχανικών. Σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών
όλων των κυβερνήσεων με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, ν/σ για
αλλαγές στο Ν. 4412/16, N.4735/2020) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας
και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, αναθέτει την
επίβλεψη έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες
Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με μετακλητούς υπαλλήλους (εκτός ΑΣΕΠ
φυσικά). Οι ποινικές ευθύνες και οι συνεχείς πιέσεις, είναι το μόνο που θα απομείνει
στους ελάχιστους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, ενώ θα απολέσουμε ως κλάδος
κάθε Τεχνικό ρόλο και Αντικείμενο.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνεδρίων μας και του
Γενικού

μας

Συμβουλίου

συνυπογράφουμε

επτά

συναρμόδιες

Ομοσπονδίες

Εργαζομένων κοινή ανακοίνωση και ξεκινάμε από κοινού κινητοποιήσεις με τη μορφή
της Απεργίας – Αποχής, όπως αναλυτικά αναφέρει το εξώδικο μας από την 23/11 έως
την 11/12 καταρχήν.

 Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του
Μητρώου

Μελών

Δημοπρασιών

(ΜηΜΕΔ) για

Διαγωνισμούς

που

έχουν

ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις
εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών
(στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16),
Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων

(του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές

παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές
διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του
Ν.4412/2016,

όπως

προστέθηκε

με

την παρ.1

του

άρθρου

43

του

Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές
Μητρώων

ΜΕΚ

και

προγραμμάτων του

ΜΕΕΠ,
ΕΣΠΑ,

Επιτροπές
Επιτροπές

Παρακολούθησης
Παρακολούθησης

Επιχειρησιακών
και

Παραλαβής

Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου καταρχάς και
ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.

 Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8/12 από έναρξη
ωραρίου έως 12μμ
Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με
έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την
πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της
αντιμετώπισης -

αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η

υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.
Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην
πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών
των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:



Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού
με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου



Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι
την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες



Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού



Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων
Υπηρεσιών.

Συνάδελφοι επειδή οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντριπτικά αποτελέσματα στις
Υπηρεσίες μας, στο Περιβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στα λαϊκά συμφέροντα, αλλά
και σε όλους μας ως εργαζόμενους επιστήμονες που με αξιοπρέπεια θέλουμε να

προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, οφείλουμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις
την κινητοποίηση αυτή, ώστε να στείλουμε μήνυμα και να προλάβουμε δυσμενέστερες
εξελίξεις.

