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Αρ. Πρωτ: 5726 
 
Συνάδελφοι 
 

Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης, για το πακέτο µέτρων που µας πλήττουν βά-
ναυσα, το ∆.Σ της Οµοσπονδίας στις 03-03-10 καθώς και το Γενικό Συµβούλιο του Κλά-
δου στις 04-03-10 αποφάσισαν: 
Α.  Τη συµµετοχή του Κλάδου στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η 

Α∆Ε∆Υ στις 11-03-2010. 
Β.   Την πραγµατοποίηση Πανελλαδικής απεργίας – αποχής από 05-03-2010 έως 31-03-

2010 από την εργασία των φυσικών µελών µας στα Συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων 
και Τεχνικά Συµβούλια Κεντρικού,  Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στο 
Κεντρικό Συµβούλιο Μελετών, στα Συµβούλια –Επιτροπές Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π., Γ.Ε.Μ. 
κλπ,  στις Α΄ βάθµιες και Β΄ βάθµιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Α.Ε.), στα Συµβούλια Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεν-
τρικού, Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στις Επιτροπές Αυθαιρέτων, 
στις Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών (Ν.3316/05),  καθώς και σε όποιες άλλες Επιτ-
ροπές και Συµβούλια των Υπουργείων, των Ν.Π.∆.∆. , των Περιφερειών της Χώρας 
και των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθµού  συµµετέχουν διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη των 
α’βαθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  

   Γ.  Την πραγµατοποίηση 3ωρων   ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ   ΣΤΑΣΕΩΝ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  για τις 09-
03-2010 και 16-03-10   (στην αρχή του ωραρίου εργασίας ). 

  ∆.  Συµµετοχή σε κάθε αγωνιστική δράση που θα αποφασίσει η Α∆Ε∆Υ, καθώς και 
την κάλυψη και συµµετοχή µας σε απόφαση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, να αποτ-
ρέψει την λειτουργία των διοδίων στην γέφυρα Ρίου –Αντιρίου. 

Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι για το διάστηµα από 05/03/2010 µέχρι και 31-03-2010, οι 
Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µπορούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους και απλή ανα-
κοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγµατοποιήσουν επιπλέον στάσεις εργασίας και 
απεργίες εάν κρίνουν σκόπιµο προκειµένου να αποτρέψουν κρίσιµες δηµοπρασίες ή να α-
ποκλείσουν  τη  λειτουργία Πολεοδοµικών Γραφείων κλπ. 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της   Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 

 


