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Κυρία Υπουργέ, 

Θα θέλαµε κατ΄ αρχήν να συγχαρούµε εσάς καθώς και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, για την ανάληψη των καθη-
κόντων σας και να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο πραγµατικά έργο που  καλείστε 
να διεκπεραιώσετε.  
 Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε κατ΄ αρχήν ότι η Οµοσπονδία µας είναι ο β΄/βάθµιος 
συνδικαλιστικός Φορέας των 11.500 ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, που 
υπηρετούν στην Κεντρική & Περιφερειακή ∆ιοίκηση, στα ΝΠ∆∆ και στους Οργανισµούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού. Αποτελεί όχι µόνο το Συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και 
τον Επιστηµονικό Φορέα των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τους 
σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, που λαµβάνει θέση για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν το συνολικά παραγόµενο Τεχνικό Έργο της χώρας και που διατηρεί αδιατάρακτες 
σχέσεις και συνεργασία µε το ΤΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε όλους 
τους Συνδικαλιστικούς και Επιστηµονικούς Φορείς των Μηχανικών και τις Εργοληπτικές Ενώ-
σεις. 

Το εύρος και η ικανότητα της συλλογικής µας εκπροσώπησης δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται 
στις σηµαντικές ιδιοµορφίες του κλάδου σε σχέση µε τους λοιπούς δηµόσιους υπαλλήλους και 
ειδικότερα: 

• Στη µοναδικότητα της επαγγελµατικής και της υπηρεσιακής ευθύνης των ∆ιπλωµατού-
χων Μηχανικών στην άσκηση υπεύθυνων καθηκόντων κατά την παραγωγή ∆ηµόσιων 
Τεχνικών Έργων και Μελετών στη χώρα µας, το σχεδιασµό και την υλοποίηση χωρο-
ταξικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών έργων, καθώς και κάθε εφαρµογή της σχετι-
κής τεχνικής νοµοθεσίας που διέπει το συνολικά παραγόµενο τεχνικό έργο της χώρας. 

• Στην άδεια άσκησης του επαγγέλµατος και το περιεχόµενο των επιµέρους επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων ανά ειδικότητα, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
πρόσληψή τους στο ∆ηµόσιο καθώς και για την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθη-
κόντων κατά τις επί µέρους ενέργειες παραγωγής του τεχνικού έργου. 

• Στις ποινικές ευθύνες για πράξεις που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων των 
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∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, που σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τους ακολου-
θούν δια βίου. 

• Στην ιδιαιτερότητα της κοινωνικής ασφάλισης των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του 
∆ηµοσίου, οι οποίοι, εκτός των Ταµείων του ∆ηµοσίου, είναι ασφαλισµένοι και στο  
(Ε.Τ.Α.Α.  – Τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.). 

 
Όλα τα προηγούµενα χρόνια, στον αντίποδα των γενικευµένων ιδιωτικοποιήσεων και  

µε στρατηγική επιδίωξη την οικονοµική και θεσµική αναβάθµιση των µελών µας και την ανα-
βάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να καταστούν ικανές να διασφαλίζουν τα συµφέροντα 
του Ελληνικού λαού και να αποτελούν αποτελεσµατικό µοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας 
της χώρας, η Οµοσπονδία µας έχει δώσει σοβαρούς αγώνες µε σχετική κάθε φορά επιτυχία.  

Πολλά όµως από τα προβλήµατα, θεσµικού και οικονοµικού χαρακτήρα συνεχίζουν να 
παραµένουν ανεπίλυτα παρά τις υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων κάθε φορά. 

Αυτά τα προβλήµατα που συνιστούν και το διεκδικητικό πλαίσιο της Οµοσπονδίας µας, 
όπως ενδεικτικά, η αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ηµοσίου και η άµεση κάλυψη 
των σηµαντικών κενών που υπάρχουν στην Περιφέρεια και ιδιαίτερα στην Νησιωτική Ελλάδα 
(Πολεοδοµικά γραφεία και Πολεοδοµίες), η προστασία του Περιβάλλοντος, η αναθεώρηση του 
Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και των Τοµεακών όπως εκείνων του Τουρισµού που προώθη-
σε η προηγούµενη Κυβέρνηση, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου και ∆ασολογίου 
της χώρας, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών κλπ., 
είναι ζητήµατα που µας απασχολούν και που θα θέλαµε να σας θέσουµε υπόψη.   

Επιδιώκουµε συνεπώς µια συνάντηση που πιστεύουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί άµεσα 
µαζί σας, στα πλαίσια ενός µόνιµου και ειλικρινούς διαλόγου που αποτελεί άλλωστε προγραµ-
µατική δέσµευση του κ. Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης συνολικά. 
 

 
 


