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Αθήνα, 21-11-2022 

Αρ. Πρωτ.: 8925    

Προς: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

(για ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα: Διαδικτυακή Συνάντηση για το θέμα των Ενεργειακών Υπευθύνων – 

Τρίτη 29/11 

 

Συνάδελφοι/σες 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, κατόπιν πρότασης της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, καλεί σε 

κοινή Πανελλαδική διαδικτυακή Σύσκεψη των συναδέλφων μας Διπλωματούχων 

Μηχανικών, οι οποίοι έχουν ορισθεί από τις Υπηρεσίες τους, ως Ενεργειακοί Υπεύθυνοι. 

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει ότι: «Με βάση 

τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η έκδοση των οδηγιών αποσκοπεί 

στην ανάθεση στους ενεργειακούς υπεύθυνους (κυρίως Μηχανικούς) του ρόλου του 

Ενεργειακού Αστυνομικού του Δημοσίου. Ήδη, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα 

εντόνων διαφωνιών μεταξύ υπαλλήλων και δυσλειτουργιών των υπηρεσιών για τα 

οποία το μόνο που ευθύνεται είναι το ασαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Περαιτέρω, οι 

ενεργειακοί / διοικητικοί υπεύθυνοι, χωρίς πάντα να διαθέτουν την απαραίτητη 

κατάρτιση, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή, καλούνται να συμπληρώσουν μέσα 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα publicenergysavings.gov.gr πληθώρα στοιχείων, 

γραφειοκρατικού κυρίως χαρακτήρα, με συνεπακόλουθη απώλεια πολυτίμων 

εργατοωρών από τα κύρια καθήκοντα τους, τα οποία συνεχίζουν αμείωτα. Ο 

πολυδιαφημισμένος όσο και νεφελώδης στόχος της ενεργειακής μείωσης κατά 10% 

περνάει μέσα από τις συμπληγάδες μιας δύσχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με 

πολλές ελλείψεις και προβλήματα.» 

Η Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 11:00πμ 

μέσω του https://meet.jit.si/gen_sym_po_emdydas και σκοπό έχει τόσο την 

αλληλοενημέρωση των συναδέλφων, αλλά και τη συζήτηση των απαιτούμενων 

αντιδράσεων από πλευράς της Ομοσπονδίας μας. Οι συνάδελφοι της Αττικής μπορούν 
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να συμμετέχουν και δια ζώσης στα Γραφεία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (Μαυρομματαίων 17, 

Αθήνα). 

 

Οδηγίες  

Για την πραγματοποίηση της Σύσκεψης με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 

29/11/2022 δημιουργήσαμε το σύνδεσμο https://meet.jit.si/gen_sym_po_emdydas. 

Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή 

εφόσον χρησιμοποιείτε H/Y (μόνο στην περίπτωση κινητού τηλεφώνου απαιτείται και 

πάλι είναι απλό). Απλώς πατάτε πάνω στο σύνδεσμο. Με τα ηχεία και την οθόνη του 

Η/Υ μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλά για να σας ακούμε χρειάζεται να έχετε 

ενεργοποιήσει το μικρόφωνο (και για να σας δούμε την κάμερά σας). Επίσης, θα πρέπει 

να δηλώσετε αφού συνδεθείτε το όνομά σας πατώντας στην οθόνη του Η/Υ κάτω 

αριστερά στις 3 τελείες την επιλογή settings (4η από το τέλος στο κατάλογο που 

ανοίγει) και μετά στην επιλογή profile γράφετε το όνομά σας στο τετράγωνο που 

ανοίγει. Για να ζητήσουμε το λόγο επιλέγουμε Raise Hand. Για αποφυγή φόρτου και 

θορύβου στη σύνδεση όταν δε μιλάμε απενεργοποιούμε το μικρόφωνο και την κάμερα. 

Τα ενεργοποιούμε μόλις μας δοθεί ο λόγος, από το συντονιστή της συζήτησης. 
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