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Το 12o Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. διεξάγεται σε µια 
εποχή που παγκόσµια κλιµακώνεται η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού σε όλα τα επίπεδα.  

Σε διεθνές επίπεδο κυριαρχεί το ιστορικό γεγονός της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Στην 
ουσία µιλάµε για το γεγονός της κρίσης του νεοφιλελευθερισµού ή µήπως την αρχή του τέλους 
του καπιταλισµού; Η νεοφιλελεύθερη ασκούµενη πολιτική στο επίπεδο της οικονοµίας ήδη 
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα και βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αυτό αποτυπώνεται µε τον πιο 
έντονο τρόπο και στην Αµερική και στην Ευρώπη µε την κατάρρευση µεγάλων τραπεζών και 
επιχειρηµατικών κολοσσών. Στα αδιέξοδα καλείται το κράτος να χρηµατοδοτήσει και να βγάλει 
τις υπό κατάρρευση οικονοµικές αυτοκρατορίες από το αδιέξοδο και την χρεοκοπία. Αυτή η 
λαίλαπα κατατροπώνει τις οικονοµίες όλων των χωρών, οδηγώντας ταυτόχρονα στην ανεργία 
και στην οµηρία εκατοµµύρια εργαζοµένους, αυξάνει την µετανάστευση, ενώ η αµηχανία, η 
αβεβαιότητα και η ανέχεια είναι ορατή σε όλα τα νοικοκυριά. 

Αυτά τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την ανάγκη της αντιστροφής αυτής της πολιτικής µε 
πολιτικές επιλογές που θα εφαρµόζονται µε κοινωνικό περιεχόµενο και ευαισθησία, που θα 
σταµατήσει τις ανασφάλειες στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη µόρφωση και στην 
καθηµερινότητα.  

Η κυβερνητική θητεία της Ν.∆. καταγράφεται µέσα από: 

• Την για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια µη καταβολή έστω και της πενιχρής αύξησης στα 
πλαίσια της εισοδηµατικής πολιτικής και την πρόβλεψη ότι αυτό θα γίνει και την επόµενη 
χρονιά, όταν προκαλείται ταυτόχρονα το κοινό αίσθηµα µέσα από τα σκάνδαλα και τη 
διακίνηση από κάποιους ηµέτερους -µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο- ασύλληπτων ποσών.  

• Την επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και τη 
διάλυση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλ. λεηλασία 
των αποθεµατικών, αύξηση ηλικιακών ορίων, συρρίκνωση συντάξεων, αύξηση εισφορών 
κ.λ.π. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το παράδειγµα του ΟΠΑ∆ και του ΤΠ∆Υ, σχετικά µε την 
αδυναµία κάλυψης των ιατροφαρµακευτικών παροχών και την καταβολή του εφάπαξ 
αντίστοιχα. 

• Τη συνέχεια στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου µε χαρακτηριστικές περιπτώσεις την 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, τον ΟΤΕ, τα λιµάνια, τον ΟΣΕ, και µεσοπρόθεσµα όλες τις ∆ΕΚΟ του 
δηµοσίου. 

• Τη µείωση των κοινωνικών δαπανών για την υγεία, παιδεία, πρόνοια. 

• Τη συνέχιση και διεύρυνση του κοµµατισµού, της ισοπέδωσης και της υπονόµευσης της 
αξιοκρατίας σε όλες τις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης µέσα από το ∆ηµοσιοϋπαλληλικό 
και τον Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κρίσεις, µετακινήσεις, µετατάξεις, 
διάλυση υπηρεσιών κλπ). 



Απόφαση 12ου Συνεδρίου  2 

 Ειδικότερα για τον κλάδο των Μηχανικών του ∆ηµοσίου, η µέχρι σήµερα Κυβερνητική 
πολιτική εκφράστηκε µε: 

• Την επιµονή στις Σ∆ΙΤ και την προσπάθεια παραχώρησης σηµαντικών δραστηριοτήτων του 
∆ηµοσίου σε ευαίσθητους τοµείς (σχολική στέγη, υγεία, οδικοί άξονες, κτιριακές 
εγκαταστάσεις δηµοσίου κ.λ.π.) σε ιδιώτες µε ποικίλες µορφές (Συµβάσεις Παραχώρησης), 
που συνιστούν βασική επιλογή για την παραγωγή έργων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Και στο βωµό 
αυτό καταργούνται υπηρεσίες (ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ), έµπειροι συνάδελφοι υποχρεώνονται σε 
µετάταξη, το λειτουργικό κόστος των απαιτούµενων υποδοµών εκτοξεύεται σε υπέρογκα 
ποσά που µεταφέρονται στον απλό πολίτη, ο οποίος τελικά θα χρηµατοδοτεί τις µεγάλες 
εταιρείες. 

• Με την πολιτική για το περιβάλλον, όπως εκφράζεται και υλοποιείται από τον υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιά, που αντί να είναι προσανατολισµένη στην προστασία του, το 
υποβαθµίζει µε την προώθηση και επιβολή ενός απαράδεκτου για την χώρα και το µέλλον της 
Εθνικού Χωροταξικού και Ειδικών Χωροταξικών, την έλλειψη σχεδιασµού προστασίας από 
φυσικές καταστροφές, την τσιµεντοποίηση των τελευταίων αδόµητων και δηµόσιων χώρων, 
την προώθηση καταστροφικών για το περιβάλλον έργων (τύπου εκτροπής Αχελώου, 
παραθεριστικής κατοικίας, γηπέδων γκόλφ, τσιµεντοποίησης του Ελαιώνα, περιφερειακής 
Υµηττού κ.λ.π.), µε επίδειξη αδιαφορίας για τις συνταγµατικές επιταγές και λοιδορία του ΣΤΕ 
όταν αυτό παρεµβαίνει. Όλα αυτά σε µια περίοδο που έχει κορυφωθεί η περιβαλλοντική 
υποβάθµιση και απαιτείται πλατιά συστράτευση όλων για την αποτροπή αυτής της 
καταστροφικής πορείας, αλλάζοντας ριζικά τις προτεραιότητες και το µοντέλο ανάπτυξης που 
στηρίζεται στη λογική του κέρδους.  

• Την κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε µε τη δηµιουργία του ΕΤΑΑ, χωρίς µελέτη, διάλογο και 
συναίνεση των εµπλεκόµενων φορέων. 

• Την περαιτέρω συρρίκνωση του ∆ηµόσιου Τοµέα µε την πώληση κερδοφόρων επιχειρήσεων 
και Τραπεζών σε ιδιώτες. 

• Την ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων στο ∆ηµόσιο και την απουσία 
ακόµα και αναφοράς των προεκλογικών υποσχέσεων για ∆ιυπουργικό Κλάδο και κλαδικά 
µισθολόγια.  

 

Το 12ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. αποφασίζει και 
καθορίζει ως άµεσες διεκδικήσεις του κλάδου: 

Α. Οικονοµικές διεκδικήσεις 

1.    Οµογενοποίηση των αποδοχών µας τουλάχιστον στο επίπεδο εκείνο των ∆ιπλ. 
Μηχανικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε στόχο την καθιέρωση κλαδικού µισθολογίου της κατηγορίας 
ΠΕ Μηχανικών, µε την ενσωµάτωση στο βασικό µισθό του επιδόµατος των 550 € του Ν. 
3554/2007 αυξηµένο κατά 200 €, καθώς και ποσού κατ’ αντιστοιχία του επιδόµατος 
των ∆ιπλ. Μηχανικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε ύψους 600 €, ώστε ο εισαγωγικός µισθός να είναι 
2.700 € και η σχέση καταληκτικού µισθού προς εισαγωγικό 2:1. Στόχος αυτού του 
Κλαδικού Μισθολογίου είναι η σύγκλιση των αµοιβών µας µε αυτές των Μηχανικών 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2.    Άµεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλοµένων ποσών του πόρου 7‰ του έτους 2001. 

3.    Άµεση ρύθµιση για την αύξηση των πόρων που αφορούν δαπάνες εκτός έδρας ώστε 
να διασφαλίζεται ουσιαστικά η καταβολή τους και ταυτόχρονα µείωση στα 10 χλµ.  του 
χιλιοµετρικού ορίου, κατ’ αντιστοιχία αυτών που ισχύουν στο Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης 
ιδιαίτερα για να καλύπτονται οι µετακινήσεις των συναδέλφων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. 

4.    Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της άδειας 
άσκησης του επαγγέλµατος.    
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5.    Νοµοθετική ρύθµιση για την καταβολή του επιδόµατος του Ν. 3554/2007, αυξηµένο 
κατά 50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις παραµεθόριες, προβληµατικές και 
νησιωτικές περιοχές. 

6.    Συµπληρωµατική ρύθµιση για την αµοιβή της υπερωριακής εργασίας και των αµοιβών 
για άσκηση πρόσκαιρων καθηκόντων αυξηµένης ευθύνης. 

Β. Θεσµικές διεκδικήσεις 

1.    Αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και άµεση κάλυψη των σηµαντικών 
κενών που υπάρχουν στην περιφέρεια και ιδιαίτερα την νησιωτική Ελλάδα κατά 
προτεραιότητα, µε την πρόσληψη του αναγκαίου αριθµού ∆ιπλ. Μηχανικών στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες και τις Πολεοδοµίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και των Περιφερειών. Παράλληλα 
πρόβλεψη συγκεκριµένων δράσεων στο ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. 

 Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε να µην υποκαθίστανται οι ∆ΤΥ Α΄ και Β΄ βαθµού των ΟΤΑ και 
των Περιφερειών από τις αναπτυξιακές εταιρείες ΑΕ. 

2.    Άµεση νοµοθετική ρύθµιση στο πνεύµα της εγκυκλίου ∆ΟΑ/Φ.13/180/οικ15725/18-7-2008 
του ΥΠΕΣ∆∆Α για την κατάληψη θέσεων ευθύνης ∆νσης Τµήµατος ή Γραφείου στο ∆ηµόσιο, 
τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθµού, ως προϊσταµένων κατά προτεραιότητα από 
υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε., και µόνον ελλείψει αυτών να επιτρέπεται η κατάληψη από 
υπαλλήλους υποδεέστερου κλάδου.  

 Επιπρόσθετα και σε εφαρµογή της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2002, η κατάληψη θέσεων ευθύνης   για τις 
τεχνικές υπηρεσίες να γίνεται αποκλειστικά από διπλ. Μηχ. Κλάδου ΠΕ. 

3. Ολοκλήρωση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων που αποµένουν για τη Νοµική Κάλυψη 
των ∆ιπλ. Μηχανικών του ∆ηµοσίου. ∆ιεύρυνση των ρυθµίσεων της Νοµικής Κάλυψης 
σύµφωνα µε τις προτάσεις µας. 

4.    Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις Σ∆ΙΤ, αναθεώρηση των απαράδεκτων συµβάσεων 
παραχώρησης µε τις οποίες το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχωρά στην κατασκευή µεγάλων και 
σηµαντικών έργων και αποκλεισµό της σχετικής µεθόδου µελλοντικά. ∆ηµιουργία 
µετώπου µαχητικής αντίδρασης σ’ αυτην την πολιτική µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
και συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

5.    Συνέχιση και αναβάθµιση της µέχρι σήµερα προσπάθειας της Οµοσπονδίας σχετικά µε την 
Επιµόρφωση - Κατάρτιση των συναδέλφων ∆ιπλ. Μηχανικών του ∆ηµοσίου ιδιαίτερα σε 
θέµατα τεχνικού αντικειµένου, δηµιουργία Σχολής Επιµόρφωσης Μηχανικών ∆.Υ. και 
πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε συνεργασία µε τα Πολυτεχνεία της 
χώρας. 

6.    Νοµοθετική ρύθµιση από το ΥΠΕΠΘ της πρωτοβουλίας των Πολυτεχνείων της Χώρας και 
του Τ.Ε.Ε. που αντιστοιχίζει τους τίτλους σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων µε 
Master , µε διατήρηση του ενός ενιαίου και αδιαίρετου κύκλου σπουδών 5ετούς 
διάρκειας, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη για την βαθµολογική κατάταξη των µηχανικών 
και την χορήγηση του προβλεπόµενου από τον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό  κώδικα 
επιδόµατος master.   

7.  Ριζική αντίθεση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ σε κάθε προσπάθεια «πανεπιστηµιοποίησης» των ΤΕΙ 
και κατάταξης των πτυχιούχων τους από την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ. Παράλληλα 
απόσυρση υφιστάµενων σχεδίων Π∆ που απονέµουν αυξηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
σε κατηγορίες εργαζοµένων µε υποδεέστερους ακαδηµαϊκούς τίτλους. 

8.  Αντιµετώπιση των αδυναµιών και ελλείψεων στο Σχεδιασµό Αντισεισµικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών και ταυτόχρονα άµεση επίλυση των 
κοινωνικών και προσωπικών προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω των 
αλλαγών σε ΤΑΣ – ΓΑΣ.  
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Γ. Ασφαλιστικό 

 Γενικά για την Κοινωνική Ασφάλιση  
Η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζοµένων στον 
20ο αιώνα και συνεπώς όλοι (πολιτικά κόµµατα, συνδικαλιστικό κίνηµα,  κοινωνικοί φορείς, 
συλλογικότητες κλπ.) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις απόψεις τους στην κατεύθυνση 
της υπεράσπισης και διεύρυνσής της, σήµερα που δέχεται ολοµέτωπη επίθεση από πολιτικές 
και κοινωνικές δυνάµεις του νεοφιλελευθερισµού στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του ΟΟΣΑ, του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας που προωθούν την ολοκληρωτική 
"µεταρρύθµισή" της µε στόχο το πέρασµά της στο λεγόµενο τριφασικό σύστηµα  προς όφελος 
της κερδοφορίας του ιδιωτικού τοµέα και του Κεφαλαίου.  
Η διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
συστήµατος είναι υπόθεση αδιαπραγµάτευτη και άµεσης προτεραιότητας. 
Στην κατεύθυνση αυτή είναι: 
 
�     Η συνεπής εφαρµογή της χρηµατοδότησης του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης από το 

Κράτος (1% του ΑΕΠ το χρόνο) και η εξόφληση των κρατικών οφειλών προς τα Ταµεία. 
� Η πλήρης αποκατάσταση από το Κράτος και τους εργοδότες της ζηµιάς που έκαναν στα 

ασφαλιστικά Ταµεία µε την καταλήστευση των αποθεµατικών τους, µε την επιστροφή των 
κλεµµένων. 

� Η καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής (περίπου 20 δις €) και εισφοροαποφυγής, η 
κατάργηση χαριστικών ρυθµίσεων προς τους κακοπληρωτές εργοδότες, καθώς και η 
απόδοση των χρωστούµενων από τις µεγάλες επιχειρήσεις. 

�    Η κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας νέων, γυναικών και των οικονοµικών µεταναστών, 
καθώς και των ελαστικών µορφών απασχόλησης και της µαύρης εργασίας που εκτός των 
άλλων οδηγούν σε συντάξεις φτώχειας µε την δηµιουργία θέσεων πλήρους και σταθερής 
εργασίας και καταπολέµηση της ανεργίας. 

�     Η κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων των Κυβερνήσεων  Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ (2084/92, 
3029/02 και 3655/08). 

�    Η κατάργηση όλων των ασφαλιστικών διακρίσεων που έχουν θεσπισθεί σε βάρος των νέων 
ασφαλισµένων από το 1992 έως σήµερα. 

�    Η δραστική αύξηση των συντάξεων και κυρίως των κατώτερων. Καµία αύξηση ασφαλιστικών 
εισφορών και ορίων ηλικίας, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Πλήρης τουλάχιστον αναπλήρωση 
του µισθού, από την κύρια και επικουρική σύνταξη (δηλ. 80% Κ.Σ+ 20% Επικ. Σύνταξη). 

�    Η βελτίωση των παροχών υγείας. 
�    Η διαφύλαξη και η επέκταση του θεσµού των Βαρέων και Ανθυγιεινών και στο ∆ηµόσιο και 

ουσιαστικά µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για τους εργαζόµενους. 
 
Ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε : 
 

Επιδιώκουµε και θα αγωνιστούµε µε κάθε πρόσφορο µέσο για κατάργηση του 
Ν.3655/08  ο οποίος στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που προαναφέρθηκαν και 
πέραν των γενικότερων ρυθµίσεών του που µειώνουν τις επικουρικές συντάξεις, αυξάνουν 
τα όρια ηλικίας και επιβάλλουν από το 2009 µείωση της σύνταξης κατά 6% για κάθε χρόνο 
«πρόωρης» αποχώρησης, έχοντας στόχο όχι την εξυγίανση του συστήµατος αλλά την µόνιµη 
και οργανωµένη µεταφορά πόρων από τους ασφαλισµένους στο κράτος για να 
καλυφθούν οι «µαύρες τρύπες» του προϋπολογισµού, καταργεί το ΤΣΜΕ∆Ε µετά από 74 
χρόνια λειτουργίας για να επιχειρήσει στην συνέχεια την ουσιαστική «δήµευση» των 
τεράστιων αποθεµατικών του. 

 
Ακόµα µε τον Ν.3655/08 καταργείται η αυτοτέλεια του Ταµείου µας, ανοίγοντας µια 

περίοδο αµφισβήτησης και αβεβαιότητας για σειρά από κατακτήσεις που διαχρονικά είχε 
επιτύχει ο χώρος των µηχανικών. Παράλληλα κατέστησε αµφισβητήσιµη τη σταθερή παρουσία 
της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στη διοίκηση του Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε και υποβαθµισµένη στα πλαίσια του ΕΤΑΑ. 
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Η αντίσταση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µαζί µε το ΤΕΕ, τους φορείς των διπλ. Μηχανικών και το 
συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας θα συνεχιστεί µε κάθε πρόσφορο µέσο (νοµικές 
προσφυγές κ.λ.π.) µε στόχο την κατάργηση του νόµου. 

 
Ταυτόχρονα δεν θα σταµατήσει ο αγώνας µας για: 

•        Απόδοση των οφειλών του Κράτους προς το ΤΣΜΕ∆Ε οι οποίες  ήδη έχουν 
ξεπεράσει τα 400 εκ. €, καθώς και εκείνων της εργοδοσίας. 

•        Θεσµικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδοµών του Ταµείου µε όρους και προϋποθέσεις 
διαφάνειας που να διασφαλίζουν την αξιοποίηση των µεγάλων αποθεµατικών του Ταµείου σε 
όφελος των ασφαλισµένων. Κατηγορηµατική άρνηση στην επιχειρούµενη αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και ταυτόχρονα απαγκίστρωση του Ταµείου 
από την Τράπεζα µε τον προσφορότερο οικονοµικά τρόπο για τους ασφαλισµένους. 

•        Οµογενοποίηση παλαιών και νέων ασφαλισµένων και στο επίπεδο των εισφορών 
και στο επίπεδο των συντάξιµων παροχών. 

•        Καµία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕ∆Ε, από Σ∆ΙΤ και Συµβάσεις Παραχώρησης 
που οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές. 

 
Ειδικότερα σε σχέση µε τις αρνητικές συνέπειες του Ν. 3518/06 διεκδικούµε ριζική τουλάχιστον 
αναµόρφωσή του που θα προβλέπει:  

•        Εφαρµογή της τριµερούς χρηµατοδότησης εκτός της Κύριας Σύνταξης και  στην Ειδική 
Προσαύξηση. 

•        Τροποποίηση του σε ότι αφορά την Κ.Σ. η οποία πρέπει να έχει συγκεκριµένη βάση 
υπολογισµού και ταυτόχρονα να αυξηθεί σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, επικαιροποιηµένη σήµερα. 

•        Υλοποίηση της δέσµευσης για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε κατηγορίες 
εργαζοµένων και σε καµία περίπτωση ενεργοποίηση διατάξεων για αύξηση των εισφορών. 

•        Απόσυρση της απόφασης Υπουργού, που κατήργησε οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του 
ΤΣΜΕ∆Ε σχετικά µε την βάση υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών µηχανικών µόνο στις 
συντάξιµες αποδοχές και σε 12µηνη βάση. 

 •        Τροποποίηση του νόµου σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε για 
ίση µεταχείριση µισθωτών ελεύθερων επαγγελµατιών σχετικά µε την επικουρική ασφάλιση. 

•        Άµεση σύνταξη του Κανονισµού Κλάδου Ειδικών Παροχών του Ν. 3518 και εποµένως 
άµεση ενεργοποίησή του δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων 
εργαζοµένων. 
  

Τέλος διεκδικούµε: 
•        Ανασύνταξη του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας. Πλήρη κάλυψη των 
ιατροφαρµακευτικών και νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισµένων και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτησή τους. 
 

•        Συνολική αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε Πανελλαδικά.     
 

Στα θεσµικά διεκδικούµε: 

1.    Την ενεργοποίηση του ∆ιυπουργικού Κλάδου ΠΕ ∆ιπλ. Μηχανικών µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και κατοχύρωση της 
ιδιαίτερης υπηρεσιακής εξέλιξής τους µέσα από την προώθηση βαθµολογίου καθώς επίσης 
και της οικονοµικής αναβάθµισής τους µέσω ενιαίων για τον κλάδο µισθολογικών 
ρυθµίσεων (µισθολόγιο). Σε καµία περίπτωση δεν θα αποδεχθούµε ∆ιυπουργικό 
Κλάδο που δεν θα λαµβάνει υπόψη του τους παραπάνω άξονες, αλλά θα διευκολύνει 
µόνο την κινητικότητα των υπαλλήλων. 

2. Τον επανασχεδιασµό του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του ∆ηµόσιου Τοµέα και της 
αναβάθµισης των προσφεροµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, µε ουσιαστικό έλεγχο 
και επίβλεψη από το ∆ηµόσιο και απεµπλοκή από την προσπάθεια του ΥΠΕΣΣ∆Α, 
που προωθείται µε την εξ ολοκλήρου ανάθεση του σχεδιασµού και της υλοποίησης 
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των 3 έργων της θεµατικής ενότητας «Ηλεκτρονική Πολεοδοµία» σε µία Ανώνυµη 
Εταιρεία, χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία εποπτείας και παρακολούθησης, 
όπως έγκαιρα και υπεύθυνα η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ εντόπισε, µε  µια κίνηση που τάραξε τα 
λιµνάζοντα ύδατα του συγκεκριµένου έργου, προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά έγινε δεκτή 
µε ενθουσιασµό από όσους γνώριζαν και δεν µιλούσαν. 

3. Σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς των Μηχανικών, την επαναφορά των διατάξεων 
του άρθρου 286 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σχετικά µε την ποινική ευθύνη του 
Μηχανικού, όπως ήταν πριν την τελευταία τροποποίηση. 

4.   Την διακοπή της καταστρατήγησης από την Βουλή του Θεσµικού Πλαισίου για τα ∆ηµόσια 
Έργα, µέσω της έγκρισης ∆ηµοσίων Έργων τουλάχιστον των µεγάλων, µε νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, διαδικασία που συρρικνώνει και ουσιαστικά καταργεί τις ∆ηµόσιες Τεχνικές 
Υπηρεσίες. 

Συνεχίζουµε να παλεύουµε για ένα ∆ηµοσιοϋπαλληλικό  Κώδικα, καθώς και τον 
αντίστοιχο Κώδικα των ΟΤΑ, που θα διασφαλίζουν :  

α)  Μια διοίκηση µε στόχο προσανατολισµένο στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της 
κοινωνίας, 

β)  Οριοθέτηση των καθηκόντων και των αντίστοιχων προσόντων για την άσκησή τους, 

γ)  Αντικειµενικοποίηση των πάσης φύσεως µετακινήσεων, 

δ)  Αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις κρίσεις των προϊσταµένων από όργανα που η 
σύνθεσή τους θα εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα της κρίσης τους και κατάργηση του 
διάτρητου θεσµού των κατευθυνόµενων «συνεντεύξεων». 

ε) Τη µη εξαίρεση από το ισχύον καθεστώς των µετατάξεων των υπαλλήλων των Οργανισµών 
τοπικής Αυτοδιοίκησης  α΄ και β΄ βαθµού.  

στ) Την πιστή εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας και του θεσµικού πλαισίου, χωρίς 
παρεµβάσεις έξω από τα παραπάνω πλαίσια, από παράγοντες της ∆ιοίκησης και πολιτικούς 
προϊστάµενους (δήµαρχους, νοµάρχες κλπ). 

Συνεχίζουµε να παλεύουµε για: 

• Κατάργηση του θεσµού των Συµβασιούχων και κάθε µορφής ελαστικών σχέσεων εργασίας 
(stage κλπ), υλοποίηση του µόνιµου αιτήµατός µας για Μόνιµες Σχέσεις Εργασίας στο 
∆ηµόσιο όλων όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

• Τέλος συνέχιζουµε τις κινητοποιήσεις του κλάδου για την οριστική επίλυση των 
προβληµάτων του θεσµικού πλαισίου ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, για τα οποία η 
Κυβέρνηση δεν δείχνει να ευαισθητοποιείται και κατά συνέπεια το νέο ∆.Σ. δεσµεύεται να 
συνεχίσει τις προσπάθειες του και τον αγώνα για λύση του σοβαρού αυτού προβλήµατος. 

Οι παραπάνω αναφερόµενοι άµεσα διεκδικητικοί στόχοι, είναι τα πλέον ώριµα 
αιτήµατα του κλάδου που εδώ και χρόνια είτε µέσω της υπογεγραµµένης Συλλογικής 
Συµφωνίας του 2002, είτε µέσω των δεσµεύσεων των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών των 
αρµόδιων υπουργείων, είναι υπεσχηµένα! 

Η µη υλοποίησή τους µέχρι σήµερα υποδηλώνει τον εµπαιγµό και την απαξίωση του 
κλάδου ο οποίος θα πρέπει να προετοιµαστεί ώστε να επιβάλλει µε αγωνιστικούς 
τρόπους την οριστική επίλυσή τους. 

Οι τρόποι, ο χρόνος και οι τακτικές του αγώνα, θα αποφασιστούν από το ∆.Σ. της 
Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 

      

                                    Αθήνα 25/6/2009 

 

 


