
1 

 

Ε.  Μ.  Δ.  Υ.  Δ.  Α.  Σ.  -  Θ  Ρ  Α  Κ  Η  Σ 

 

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

Παρνασσού 6,69100 Κομοτηνή  
Πρόεδρος, 3οkm Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης,69100- Κομοτηνή, τηλ.2531350196, φαξ 2531032140 

Γ. Γραμματέας, Σισμάνογλου 78, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531021644, φαξ 2531083192 

 

Κομοτηνή,  17-03-2020 

                                                                              Aρ.Πρωτ. 290 

 

 

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας      

Βότση 2 (γραφεία ΤΕΕ), 65403, Καβάλα                                   Καβάλα 17-03-2020 

Τηλ. 25933 50155                                                                      Αρ. Πρωτ. 03 

Κιν: 6958454673 

 

Προς : α)κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

β)Την Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής 

και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔ ΜΘ 

γ) Την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΑΔ 

ΜΘ 

Κοιν.: α)Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

β)Μέλη Α’ Βάθμιου ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης 

γ) Μέλη  Α’ Βάθμιου ΕΜΔΥΔΑΣ 

Ανατολικής Μακεδονίας 

              

ΘΕΜΑ: «Λήψη πρόσθετων έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοιό- 

            Αναστολή λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΔ» 

 

Σχετικά:α) Η από 16/3/2020 ανακοίνωσή σας 

                 β)Το με αριθμ. πρωτ.8133/16/3/2020 Έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

            γ) Η από 16/03/2020 Ανακοίνωση του ΤΕΕ Θράκης 
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            δ) Η από 16/03/2020 Ανακοίνωση του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 

          ε) Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 έγγραφο του 

ΥΠΕΣ 

 

Κύριε Συντονιστή, 

Σε συνέχεια  της α) σχετικής ανακοίνωσής σας που αφορά στη δέσμη μέτρων κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους που λειτουργούν οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ, αλλά και 

των καθημερινών οδηγιών του ΕΟΔΥ και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που 

αφορούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πολιτών και των εργαζομένων καθώς 

και του β) σχετικού εγγράφου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

1. Στη Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ ΑΜΘ της ΑΔ ΜΘ υπηρετεί το σύνολο σχεδόν των μηχανικών 

δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔ ΜΘ σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ που εξυπηρετούν 

καθημερινά τις ανάγκες του τεχνικού κόσμου και των πολιτών σε θέματα 

πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος.  

2. Σύμφωνα με τα γ) και δ) σχετικά, το ΤΕΕ Θράκης και το ΤΕΕ Ανατολικής 

Μακεδονίας προχώρησαν σε αναστολή της λειτουργίας τους από 16/03/2020 και 

για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου 

και email, 

3.  Ανάλογης μορφής έγγραφα με τα γ) και δ) σχετικά έγιναν από το σύνολο των Δήμων 

της ΠΑΜΘ που αφορούν σε θέματα λειτουργίας πολεοδομικών γραφείων και 

εξυπηρέτησης πολιτών σε αυτά, 

4. Το γεγονός ότι το κτήριο που στεγάζεται η εν λόγω υπηρεσία στερείται βασικής 

παροχής καθαριότητας των γραφείων, των κοινοχρήστων χώρων και των τουαλετών 

της από  την αρχή του έτους έως και σήμερα, ανάγκη την οποία καλύπτουν 

καθημερινά οι εργαζόμενοι αδιαμαρτύρητα.  

5. Το γεγονός ότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους η προστασία της υγιεινής και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, η οποία δεν έχει διασφαλισθεί έως σήμερα στο κτήριο 

που στεγάζεται η ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΑΜΘ,  

6. Το γεγονός ότι ιδιαιτέρως την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο απαιτείται η σχολαστική 

τήρηση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την ε) σχετική 

ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων με ιδιαίτερη 
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έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και 

αναμονής κοινού) και η αμελλητί μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμάτων. 

7. Το γεγονός ότι οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι υπηρετούν 

σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής σε θέματα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών,  

8. Το γεγονός ότι οι μηχανικοί του δημοσίου είναι απαραίτητοι για την αναπτυξιακή 

διαδικασία στη χώρα μας, η οποία θα ξεκινήσει με το τέλος της Πανδημίας, 

9. Το γεγονός ότι η Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ ΑΜΘ, αποτελεί υπηρεσία της ΑΔ ΜΘ για την 

οποία υπάρχει δυνατότητα πλήρους αναστολής της λειτουργίας της σύμφωνα με την 

ε)σχετική διότι δεν θεωρείται υπηρεσία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της 

Πανδημίας, σε αντίθεση με περιπτώσεις Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές στην 

Μάνδρα και το Μάτι Αττικής, όπου η παρουσία μηχανικών του Δημοσίου ήταν 

επιβεβλημένη, 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στη χώρα 

μας, κρίνουμε αναγκαία την αναστολή της πλήρους λειτουργίας της ΔΙΠΕΧΩΣΧ 

ΑΜΘ της ΑΔ ΜΘ, και εν συνεχεία την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και 

απολύμανσης του κτηρίου.  

ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής-Μακεδονίας 

 
 


