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Θέμα :   Προσωρινή Αναστολή των κινητοποιήσεων μας λόγω Πανδημίας. 

 
 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκτιμώντας το σύνολο των δεδομένων και ειδικά 

την έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της Πανδημίας του 

Κορωναϊού, αποφάσισε να μην επαναπροκηρύξει την Απεργία – Αποχή από 

ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές από τη Δευτέρα 23/3/2020 και μετά. Η μη 

λειτουργία πολλών Υπηρεσιών, οι Άδειες του Προσωπικού, η αδυναμία 

πραγματοποίησης περιοδειών – συνελεύσεων - συγκεντρώσεων, αλλά και η 

προτεραιότητα που αντικειμενικά έχει αυτή την περίοδο η προστασία της 

Δημόσιας Υγείας οδηγούν σε αναγκαστικό περιορισμό δραστηριοτήτων. 

Το Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών βέβαια είναι εδώ καθώς και η 

προοπτική περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεων (όπως η ανάθεση της επίβλεψης των 

έργων σε ιδιώτες). Για το λόγο αυτό δε σταματάμε, αλλά παραμένουμε σε 

ετοιμότητα άμεσων αντιδράσεων με την επαναπροκήρυξη της Απεργίας – Αποχής 

(και σε περισσότερες Επιτροπές) μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση ή στην 

περίπτωση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων ΟΤΑ με Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς. Για το λόγο αυτό οι Α’ Βάθμιες Ενώσεις οφείλουν να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή ευθύνης τους και να ενημερώνουν 

την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για κάθε σχετική κίνηση. Θα έρθουμε ξανά σε επαφή με τις 

εμπλεκόμενες Ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ και ΟΣΥΑΠΕ) για κοινές αγωνιστικές 

δράσεις και θα διερευνήσουμε και τυχόν Νομικές ενέργειες. 
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Οφείλουμε ένα ευχαριστώ στους εκατοντάδες συναδέλφους πανελλαδικά 

που σήκωσαν το βάρος της Απεργίας – Αποχής επί πέντε βδομάδες, της 

πρώτης μεγάλης κλαδικής μας κινητοποίησης από το 2016 (για το Νόμο 

Κατρούγκαλου), η οποία έγινε χωρίς καμία στήριξη από άλλους φορείς, σε 

ένα νέο τοπίο (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί), με αρκετά μεγάλη επιτυχία και 

συμμετοχή.  

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δε σκοπεύουμε να μετατραπούμε σε 

απλούς παρατηρητές αναθέσεων των πάντων σε ιδιώτες, ανήμποροι να 

υπερασπιστούμε την ποιότητα των υποδομών για το καλό της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος, περιμένοντας και επισήμως την απόσυρσή μας από κάθε 

παραγωγική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών και των γνώσεων 

μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για: 

 Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις 

εργασίες 

 Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση 

τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες 

 Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών 

 

 

 


