
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με όσα έχουμε αναλυτικά καταγράψει στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας και στο εξώδικο 

που απευθύναμε στην Κυβέρνηση και με βάση την τελευταία απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, με την οποία το 

Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συμφωνεί, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις του κλάδου μας, που ήδη έχουν 

πραγματοποιηθεί από 8 Οκτωβρίου μέχρι 18 Οκτωβρίου και για το επόμενο διάστημα, από 19 

Οκτωβρίου μέχρι 28 Οκτωβρίου. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο σύνολο των κινητοποιήσεων 

των εργαζομένων στη χώρα μας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και όσων τις 

στηρίζουν, επικεντρωμένες ειδικότερα για τον κλάδο μας:

(α) Στα ζητήματα του ασφαλιστικού μας Φορέα (ΤΣΜΕΔΕ), το οποίο μετά  από τη  διαρκή κλοπή των 

αποθεματικών του οδηγείται στην κατάρρευση, ειδικά με την πρόταση ένταξής του στον ΕΟΠΥΥ.

(β) Τον στραγγαλισμό του ΤΕΕ  που οδηγείται σε κλείσιμο,  αφού καταργούνται οι βασικοί πόροι του 

που προέρχονται από ποσοστό κράτησης πάνω στις αμοιβές των μελών του. 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανακοινώνει ότι την εβδομάδα που πέρασε : 

 Δεν πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών σε σχέση με τη 

μελέτη και την κατασκευή Δημοσίων Έργων, Συμβουλίων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 

Αρχιτεκτονικών Επιτροπών κλπ., εξ αιτίας της αποχής των Διπλ. Μηχανικών, Δημοσίων Υπαλλήλων 

και Ελεύθερων Επαγγελματιών, μετά από την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και των 

Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Φορέων να αποσύρουν τους εκπροσώπους τους από τα 

παραπάνω   Όργανα. 

 Ακυρώθηκαν  δημοπρασίες έργων προϋπολογισμού πάνω από 80 εκατ. ευρώ, μετά από 

προκηρυχθείσες στάσεις εργασίας των Α΄ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά και της αποχής που προκήρυξαν 

οι Εργοληπτικές Ενώσεις.  

 Μπλοκαρίστηκαν  κρίσιμες διαδικασίες αναφορικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ., που 

διαχειρίζεται το ΤΕΕ πανελλαδικά.  

Τέλος, ενημερώνουμε τους δημότες Σύρου-Ερμούπολης ότι στις 22 Οκτωβρίου 2012 στο 
δημοτικό συμβούλιο δεν θα εξεταστούν οι δεκατρείς (13) προγραμματισμένες ενστάσεις της
Πολεοδομικής Μελέτης, λόγω της αποχής των μηχανικών της Ομάδας Έργου της Πολεοδομικής 
Μελέτης.
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