
 

Αριθ. Πρωτ.   316                                                                         Ηράκλειο, 5/10/2017  

Προς: 

1. ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (για ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα) 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 

ΘΕΜΑ: Πλαίσιο ∆ιυπουργικού κλάδου µηχανικών. 

Ενόψει της συζήτησης για την ένταξη των µηχανικών σε διυπουργικό κλάδο, 

το διοικητικό συµβούλιο της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής Κρήτης, σε συνεδρίασή του 

στις 27/09/2017, αποφάσισε οµόφωνα την παρέµβασή του στην ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και 

στην Επιτροπή που έχει συσταθεί από την Οµοσπονδία για αυτό το θέµα, θέτοντας το 

πλαίσιο στο οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να κινηθεί η συζήτηση για το ∆ιϋπουργικό: 

∆ιαπιστώσεις 

1. Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ (A' θµιες και ΠΟ) είναι προϊόν της αυτογνωσίας µας ότι 

αποτελούµε εκ τις πράγµασι ∆ιυπουργικό κλάδο, λόγω του διακριτού ρόλου και 

της ιδιαιτερότητας των ΠΕ Μηχανικών, ιδίως αυτών που εµπλέκονται στις υποδοµές 

µε οποιοδήποτε τρόπο: έργα, µελέτες, ελέγχους υποδοµών, πολεοδοµικά θέµατα, κλπ. 

Η ιδιαιτερότητα συνίσταται κυρίως στις ποινικές ευθύνες, στην κατάθεση της άδειας 

άσκησης επαγγέλµατος, στον πενταετή ενιαίο κύκλο σπουδών, στο κοµβικό ρόλο 

στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας, στην ανάγκη για διαρκή και εντατική 

επιµόρφωση, στην εισαγωγή και εφαρµογή νέων τεχνολογιών. 

2. Σηµαντικά διαχρονικά αιτήµατά του κλάδου µας βασίζονται ακριβώς στην 

ιδιαιτερότητά της εργασίας µας ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούµε, 

δηλαδή κατ΄ επέκταση στον αντικειµενικά διϋπουργικό χαρακτήρα του κλάδου µας: 

κλαδικό µισθολόγιο, εκτός έδρας αποζηµίωση, νοµική κάλυψη, επιµόρφωση. 

3. Ουδέποτε µέχρι σήµερα έχει τυπικά αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητά µας, παρά 

µόνο παλαιότερα µε έµµεσους τρόπους: κατηγορία πενταετών σπουδών, 

αντιστάθµισµα ποινικής ευθύνης, εκτός  έδρας αποζηµίωση. 

4. Η διεκδίκηση του συνόλου σχεδόν των αιτηµάτων µας ως προϋποθέσεων για 

τη δηµιουργία ∆ιϋπουργικού κλάδου, κρίνεται µαξιµαλιστικός στόχος στην 

παρούσα οικονοµική και πολιτική συγκυρία, που µπορεί να τελικά λειτουργήσει σαν 
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άλλοθι (ένθεν κακείθεν) για την ουσιαστική ακύρωση του συνόλου των ιδιαίτερων 

αιτηµάτων µας.  

Συµπερασµατικά,  

Οι ΠΕ Μηχανικοί του ∆ηµοσίου είναι αντικειµενικά ∆ιϋπουργικός κλάδος και 

εποµένως οποιαδήποτε επίσηµη αναγνώριση αυτής της πραγµατικότητας είναι 

καλοδεχούµενη και µπορεί να αποτελέσει αφετηρία και εργαλείο για 

διεκδικήσεις των ιδιαίτερων αιτηµάτων µας στην κατάλληλη 

πολιτικοοικονοµική συγκυρία. 

Μόνη προϋπόθεση που πρέπει να τεθεί είναι η διασφάλιση ότι δεν θα 

χρησιµποποιηθεί ο ∆ιϋπουργικός µε κάποιο τρόπο από την όποια κυβέρνηση για την 

επιδείνωση της εργασιακής µας κατάστασης. Τα δε επιµέρους αιτήµατά µας θα 

πρέπει να τεθούν µεν, όχι όµως ως προαπαιτούµενα για τον διϋπουργικό.  

Στο παραπάνω τιθέµενο, διακριτό επίφοβο σηµείο αποτελεί το θέµα των 

µετακινήσεων των συναδέλφων εντός του ∆ιϋπουργικού κλάδου, για τις οποίες θα 

πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσεις: 

• Πλήρης εφαρµογή των διασφαλίσεων του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα που 

υπάρχουν για τις µετακινήσεις εντός των φορέων (π.χ. το κάθε  Υπουργείο έχει 

Πανελλήνια εµβέλεια και εποµένως δυνητικά θα µπορούσαν ούτως ή άλλως να 

γίνουν µετακινήσεις εντός ενός Υπουργείου σε όλη την Επικράτεια, πλην όµως 

αυτές δεν γίνονται σε εφαρµογή και των δικλείδων του νόµου). 

• Εθελούσιες µετακινήσεις µε κίνητρα κλιµακούµενα ανάλογα και µε το είδος 

και την απόσταση της µετακίνησης.  

Σε κάθε περίπτωση διαφωνούµε µε τη συµµετοχή (διατύπωση σύµφωνης γνώµης) 

της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στην όποια διαδικασία κινητικότητας, καθ' ότι θεωρούµε ότι 

η όποιας µορφής συνδιαχείριση διοικητικών θεµάτων µε την εργοδοσία είναι ξένη µε 

τους σκοπούς των συνδικαλιστικών µας οργάνων, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

σταθερά και θεσµικά διακριτό ρόλο από τον εργοδότη µας, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

δεν θα υπάρχουν -έστω και συγκυριακά- φαινόµενα συµφύσεων, καθότι κανείς δεν 

ξέρει τι µας επιφυλάσσει το µέλλον. 

 

Για το ∆.Σ. 

 


