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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι
στη συνημμένη Δήλωση των επτά Ομοσπονδιών αναφέρεται η βούληση κοινής
δράσης για την ανατροπή της γενικευμένης προσπάθειας ιδιωτικοποίησης κρίσιμων
Δημόσιων Λειτουργιών. Ειδικά για τους Μηχανικούς, οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»
στοχεύουν να υποκαταστήσουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούμε στο
σύνολο του παραγόμενου έργου τους. Σε αυτό το πλαίσιο οι Ομοσπονδίες
αποφάσισαν:
1.
Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες
του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν
ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καταρχάς και ανάλογα με τις
εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις
οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές
αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής
υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης
για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια
Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές
Παρακολούθησης
Επιχειρησιακών
προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ,
Επιτροπές
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.
2.
Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας στις 8 Δεκέμβρη από έναρξη
ωραρίου έως 12μ.μ.
Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα
και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την
πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της
αντιμετώπισης - αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.
Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στη συνημμένη Εξώδικη Γνωστοποίηση που
απεστάλη σε όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έπρεπε να λάβουν γνώση.
Για τη συμμετοχή σας στην απεργία-αποχή από τις Επιτροπές, θα πρέπει να
συμπληρώσετε τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής στην απεργία-αποχή για κάθε
επιτροπή στην οποία έχετε οριστεί μέλος και να την αποστείλετε προς τις Υπηρεσίες
σας και τον φορέα που εξέδωσε την απόφαση ορισμού σας.
Εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν να σταλεί και στο Σύλλογό σας ή την Ομοσπονδία
προκειμένου να υπάρχει εικόνα για την πορεία της απεργίας-αποχής και δυνατότητα
της όποιας παρέμβασης ή ενημέρωσης απαιτηθεί από την Ομοσπονδία.
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Εκτυπώστε την αφίσα, αναρτήστε την στις Υπηρεσίες σας, προωθήστε την όπου
εκτιμάτε ότι πρέπει να υπάρξει πληροφόρηση.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι
συμετέχουμε μαζικά, λέμε
•
όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Δομών
•
Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
•
Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και Ελεγκτικών Υπηρεσιών
•
Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού
•
Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις
ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών
Για το Δ.Σ.

