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ΨΗΦΙΣΜΑ  12ου  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

για  την "οµογενοποίηση αποδοχών". 

 
" Η σηµερινή συγκυρία κυβερνητικής επίθεσης απαιτεί µια συνολική απάντηση, η 

οποία, αξιοποιώντας και τις θέσεις του πρόσφατου 12ου Συνεδρίου της Π.Ο. 
Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ., θα διεκδικεί πραγµατική βελτίωση και οµογενοποίηση των αποδοχών 
των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών. Εκτός από το να απαντήσουµε αγωνιστικά 
στην κυβέρνηση πρέπει να οικοδοµήσουµε και στο εσωτερικό της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ τις 
προϋποθέσεις ενότητας του Κλάδου, που σηµαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσουµε και τη 
σηµερινή κατάσταση όπου δύο Μηχανικοί, που εργάζονται σε διπλανά γραφεία και 
παρέχουν την ίδια ακριβώς εργασία, παίρνουν µισθούς µε τεράστιες διαφορές µεταξύ 
στους.  

Ανεξάρτητα από το αν αυτό θα επιτευχθεί µε Κλαδικό Μισθολόγιο ή µε 
ενεργοποίηση ∆ιυπουργικού Κλάδου (πάντα µε τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας) 
ή µέσω ενιαίου µισθολογίου µε αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των Μηχανικών ή 
ανεξάρτητα η κατεύθυνση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ πρέπει να είναι  η « ΙΣΗ  ΑΜΟΙΒΗ  ΓΙΑ  ΙΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ» και στον Κλάδο µας, όπως προβλέπεται σαφέστατα στο άρθρο 22, παρ. 1 
του Συντάγµατος. 

Ειδικότερα : 
1. Οι Μηχανικοί ∆ηµόσιοι υπάλληλοι θα αµείβονται µε το ειδικό επίδοµα – 

αντιστάθµισµα που τους είχε χορηγηθεί µε το άρθρο 8, παρ.2 του Ν. 
2430/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 του Ν. 
3554/2007 (πρώην 7‰), και µε ένα πρόσθετο επίδοµα που θα 
αντικαταστήσει  τα επιχώρια, αντίστοιχο σε ύψος µε αυτό του επιδόµατος 
που χορηγείται στους µηχανικούς του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2%),  (προσαρµοσµένο 
σύµφωνα µε την απόφαση του 12ου Συνεδρίου). 

2. Το άθροισµα των ανωτέρω δύο ειδικών επιδοµάτων αποτελεί την ειδική 
αµοιβή – αντιστάθµισµα, η οποία χορηγείται σε όλους ανεξάρτητα τους 
Μηχανικούς του ∆ηµοσίου και διασφαλίζει τις σηµερινές τους αποδοχές 
στο ύψος τουλάχιστον των αποδοχών των Μηχανικών που εργάζονται στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3. Μέσω του θεσµού των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, που απαιτούµε να 
ενεργοποιηθεί, είτε και µε απ΄ ευθείας διαπραγµάτευση µε την Κυβέρνηση, 
διεκδικούµε την αναπροσαρµογή της ανωτέρω ειδικής αµοιβής – 
αντισταθµίσµατος, παράλληλα µε τα υπόλοιπα µισθολογικά και θεσµικά 
ζητήµατα που αφορούν ειδικά τον Κλάδο (αναγνώριση της πρόσληψης 
προϋπηρεσίας, κάλυψη όλων των εκτός έδρας µετακινήσεων, ένταξη στις 
συντάξιµες αποδοχές της ειδικής αµοιβής – αντισταθµίσµατος και του 
επιδόµατος 6‰ κλπ). 

4. Για τα υπόλοιπα γενικά θέµατα (αύξησης µισθών, συνταξιοδοτικό, 
υγειονοµική περίθαλψη , συνθήκες εργασίας, ∆ηµοσιουπαλληλικός 
Κώδικας κλπ), συνεργαζόµαστε µε την Α∆Ε∆Υ και συµβάλλουµε στις 
διεκδικήσεις της, αξιοποιώντας τη µεγάλη εµπειρία του Κλάδου στις 



Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις. Παράλληλα προχωράµε σε νοµική 
διερεύνηση και προσφυγές, αν χρειαστεί είτε σε συνεργασία µε την Α∆Ε∆Υ 
είτε και µόνοι µας, µε στόχο την άµεση εφαρµογή του άρθρου 22, παρ. 1 
του Συντάγµατος που προβλέπει « ίση αµοιβή για ίση εργασία ». 

  Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αυτή τη στιγµή δε µπορεί ούτε να καλύπτει την κυβερνητική 
πολιτική, ούτε και να στηρίζει τη σηµερινή κατάσταση των τεράστιων διαφορών 
αµοιβής µεταξύ συναδέλφων. 

Έφτασε  η ώρα να στραφούµε στους νεότερους και χειρότερα αµειβόµενα 
Μηχανικούς, να τους στηρίζουµε, ακόµα και να προσφύγουµε δικαστικά 
αναδεικνύοντας την αντισυνταγµατικότητα της κρατικής πολιτικής που υποβαθµίζει και 
διασπά τον Κλάδο". 

 
 
 

 
Για το Προεδρείο του 12ου Τακτικού  Συνεδρίου 

 

Το  ∆.Σ. της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 

 

 


