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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 
Συνάδελφοι,  
 

Κατά τη διάρκεια της 3ωρης Πανελλαδικής στάσης εργασίας που πραγµατοποίη-
σε ο Κλάδος µας στις 18/2/2010, στην οποία οργανώθηκε από την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττι-
κής συγκέντρωση διαµαρτυρίας µπροστά στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, 
που είχε ζητηθεί από την Οµοσπονδία. 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία της ΠΟ 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, ήτοι Υπουργός, Υφυπουργός και οι 
δύο Γεν. Γραµµατείς, στους οποίους τέθηκαν τα κυβερνητικά µέτρα που µας θίγουν 
ως υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, δηλαδή το πάγωµα των µισθών, η περικοπή των επι-
δοµάτων κλπ. 

Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι αδυνατεί να έχει οποιαδήποτε παρέµβαση, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για την υλοποίηση κυβερνητικής πολιτικής. 

Σε δεύτερο επίπεδο τέθηκαν δύο επί µέρους ζητήµατα που µας έχουν ανησυχή-
σει ιδιαιτέρως και που άπτονται της άµεσης ευθύνης του ιδίου:  

α) Το ζήτηµα µε το 6‰, το οποίο σε γραπτή του εισήγηση ο Πρόεδρος της Ε-
πιτροπής Εµπειρογνωµόνων (καθηγητής κ. Στεργίου), που έχει συστήσει το Υπουρ-
γείο Απασχόλησης στα πλαίσια του διαλόγου για το ασφαλιστικό, χαρακτηρίζει ως 
"κοινωνικό πόρο" προτείνοντας την κατάργησή του, µαζί µε άλλους πόρους ασφαλι-
στικών ταµείων που τους αποδίδει τον ίδιο χαρακτήρα. ∆υστυχώς, όµως παρά το 
γεγονός ότι ο Υπουργός Υποδοµών είναι κατά το νόµο διαχειριστής και υπεύθυνος 
του συγκεκριµένου πόρου, η απάντησή του ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούµε σε 
έγκριτο νοµικό, προκειµένου να στηρίξουµε την αυτονόητη θέση µας, ότι δηλαδή 
δεν πρόκειται για κοινωνικό πόρο αλλά για επίδοµα. Για µας βέβαια το ζήτηµα δεν 
είναι τεχνοκρατικό αλλά κατ΄ ουσίαν πολιτικό αφού η απόφαση για την κατάργησή 
του ή όχι, θα είναι πολιτική και όχι νοµική – τεχνοκρατική. 

β) Το ζήτηµα της πιθανής κατάργησης της αυξηµένης για τους ∆ιπλωµατούχους 
Μηχανικούς αποζηµίωσης των εκτός έδρας µετακινήσεων καθώς και της δαπάνης 
του ξενοδοχείου, που απορρέει από πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, 
µε ταυτόχρονη µάλιστα αύξηση του χιλιοµετρικού ορίου των 40 χιλιοµέτρων. Στο 
ζήτηµα αυτό ο Υπουργός, εκφράζοντας τις προσωπικές του απόψεις ήταν θετικός, 
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χωρίς όµως να αναλάβει οποιαδήποτε ουσιαστική δέσµευση προκειµένου να απο-
τραπεί µια τέτοια αρνητική εξέλιξη.  
 Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η συνάντηση δεν είχε κανένα θετικό αποτέλε-

σµα για τον Κλάδο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία µας για παραπέρα αρνητικές 
οικονοµικές συνέπειες. 

 
Συνάδελφοι, 
 
Σε ότι µας αφορά σας διαβεβαιώνουµε ότι θα εξαντλήσουµε όσα περιθώρια υπάρ-

χουν για διάλογο και πίεση προς την Κυβέρνηση και προφανώς θα προσφύγουµε σε 
νοµική συνδροµή για την καλύτερη δυνατή τεκµηρίωση των θέσεών µας. 
 Πέρα όµως από τα παραπάνω, ουσιαστική λύση στα προβλήµατα που µας 

απασχολούν, στα οποία κάθε µέρα που περνάει προστίθενται και νέα, θα δώσει ο 
αγώνας µας. Μόνο µέσα από µαζικές και ενωτικές µε τους άλλους εργαζόµενους αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις θα αποτρέψουµε τα δυσµενή µέτρα. 
 Για το σκοπό αυτό σας καλούµε να συµµετέχετε όλοι στην πανεργα-

τική απεργία στις 24 Φεβρουαρίου. Ειδικά δε οι συνάδελφοί µας της Αττι-
κής, καλούνται σε προσυγκέντρωση του Κλάδου στις 10.30 µπροστά στην 
πύλη του Πολυτεχνείου επί της Πατησίων, προκειµένου να συµµετάσχουµε 
στην πορεία προς τη Βουλή που θα πραγµατοποιηθεί από την ΓΣΕΕ και την 
Α∆Ε∆Υ.  
 Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι έχουµε συγκαλέσει το Γενικό Συµβούλιο του 

Κλάδου για την Πέµπτη 4 Μαρτίου 2010 προκειµένου να εκτιµήσουµε την κατάσταση 
και να αποφασίσουµε την παραπέρα πορεία του αγώνα. 
 
 

 


