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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Σνπ Γ.. ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αλαηνιηθήο Κξήηεο πεξίνδνο Ιαλνπάξηνο 2014 – 

Μάηνο 2015 ζηελ Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 27-05-15. 
 

 

πκπιεξψλεηαη ελάκηζε ρξφλνο πεξίπνπ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

2014. ηε ζεκεξηλή Δθινγναπνινγηζηηθή πλέιεπζε ζα δψζνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γ.. θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο Μεραληθνχο 

Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν.  

 

Η απνηίκεζε ηεο δξάζεο ηνπ Γ.. πξέπεη λα γίλεη έρνληαο ππ’ φςε ην επξχηεξν 

πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε κέρξη πξφζθαηα ζηε ρψξα καο θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία 

ηεο Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. χκθσλα κ’ απηφ δηακνξθψζεθε θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ 

ςήθηζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  γηα ηελ ηξηεηία 2012-2015. Σν Γ ηεο ΔΜΓΤΓΑ 

Αλαηνιηθήο Κξήηεο θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, ζηα 

πιαίζηα ησλ παιαηψλ απνθάζεσλ ηνπ 15
νπ

 πλεδξίνπ ηεο Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ, θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ (δηφηη δελ  πξαγκαηνπνηήζεθε ην Δλδηάκεζν πλέδξην ηεο Π.Ο., 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ), κέζα ζε έλα θαηαζιηπηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

θιίκα. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δήζακε κηα ζαξσηηθή επίζεζε θπβέξλεζεο – ΔΔ – ΓΝΣ - 

εξγνδνζίαο (κε ηηο κλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο, ηα θνξνινγηθά ραξάηζηα, ηελ θαηάξγεζε θάζε 

εξγαζηαθνχ δηθαηψκαηνο θιπ.) πνπ ιεειαηεί ην δηθαίσκα ζηε δσή. Δξγαδφκελνη θαη άλεξγνη 

αληηκεησπίζακε κηα δξακαηηθή θαηάζηαζε, κηα απφηνκε βνπηηά ηνπ βηνηηθνχ καο επηπέδνπ. 

Με θαζεκεξηλέο απνιχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξαγκαηηθή αλεξγία πνπ ππεξβαίλεη ην 30% 

θαη κε άκεζε επηδίσμε λα πξνζηεζνχλ ζηε ζηξαηηά ησλ 1.500.000 αλέξγσλ θαη ησλ 500.000 

απιήξσησλ εξγαδφκελσλ θη’ άιια ζχκαηα απφ ην δεκφζην ηνκέα. Με πιήξε δηάιπζε θάζε 

έλλνηαο θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη αληηκεηψπηζε θάζε δεκφζηνπ αγαζνχ σο πεδίν θεξδνθνξίαο 

γηα ην θεθάιαην. Με ηε δηακφξθσζε κηαο εξγαζηαθήο θφιαζεο κε ηξνκνθξαηία θαη 

«απειεπζέξσζε» ησλ απνιχζεσλ, κε εξγαζηαθέο ζρέζεηο – ιάζηηρν, ζπκβάζεηο καχξεο 

εξγαζίαο, θαηάξγεζε ησλ Δ, πιήξε δηάιπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Σα κέηξα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα είραλ απνιχησο εληαία «ινγηθή» θαη ζηφρεπαλ 

ζηελ πάκθζελε εξγαηηθή δχλακε, ζηε δηακφξθσζε ελφο εξγαδφκελνπ ππνηαγκέλνπ θαη 

εμαζιησκέλνπ πνπ δελ ζα έρεη ην θνπξάγην λα νξζψζεη αλάζηεκα απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε, είηε 

είλαη ην θξάηνο είηε ν ηδηψηεο. Γη’ απηφ πξνζπάζεζαλ λα δηαιχζνπλ ην Γεκφζην, κέζα απφ ην 

ηδενιφγεκα ηεο «αμηνιφγεζεο» θαη ηελ εγθαζίδξπζε θαληβαιηθψλ ζρέζεσλ. Γη’ απηφ ν ιαφο 
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είλαη ππφ ζπλερή εθβηαζκφ θαη πίεζε λα απνδερζεί ηελ εμαζιίσζε γηα ην θαιφ ηεο «εζληθήο» 

νηθνλνκίαο, ηε «δηάζσζε» ηεο ρψξαο, ζπζία ζην ζθαγείν ηεο κεραλήο δεκηνπξγίαο δεκφζηνπ 

ρξένπο απφ ηα ηξαπεδηθά θαη δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.   

Οη ππνζρέζεηο γηα «δηάζσζε κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο», ζεκαίλνπλ κηζζνχο πείλαο, 

θηψρεηα θαη ππεξεθκεηάιιεπζε, μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα δηαςεχδεη ηηο φπνηεο «απηαπάηεο» 

ηεο δηθήο ηνπο λννχκελεο «δηάζσζεο», αθνχ απηνί νη ίδηνη ( ΓΝΣ, ΔΔ θ.ά.) κηινχλ γηα χθεζε 

ζσξεπηηθά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα πάλσ απφ 25% - κέγεζνο πνπ κφλν κε πεξηφδνπο ζθιεξψλ 

πνιεκηθψλ αλακεηξήζεσλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί, ελψ αθφκε θαη νη ληφπηνη εθπξφζσπνί ηνπο 

(ΔΒ & ινηπνί) αληηδξνχλ ζηηο  πξνηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο γηα απαγφξεπζε ησλ 

απεξγηψλ θαη επαλαθνξά ηνπ lock out. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε Διιάδα δελ απνηειεί εμαίξεζε -ίζσο κφλν πην πξνσζεκέλν 

παξάδεηγκα- ηεο δηεζλνχο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Απηή ε θξίζε θηππά ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ 

θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ «αληηκεηψπηζή» 

ηεο. Όρη κφλν ζηελ  πεξηθέξεηά ηεο, αιιά θαη ζην θέληξν ηεο, φπσο ζηε Γαιιία αθφκα θαη 

ζηελ Γεξκαλία. Ο Νφηνο ηεο Δπξψπεο (PIGS) κεηαηξέπεηαη ζε νηθνλνκηθά αιιά θαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηθά «θακέλε γε», κε ηε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ρσξίο άιιε δηέμνδν πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ αγψλα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπ 

ιανχ. Κάζε δαλεηνδφηεζε (είηε κε ‘κλεκφληα’, είηε ρσξίο) γίλεηαη κε φξνπο αζθπθηηθήο 

επνπηείαο θαη θαηάξγεζεο δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ, δηακνξθψλνληαο έλα ζχγρξνλν 

«θνηλνβνπιεπηηθφ» νινθιεξσηηζκφ. Πξφθεηηαη γηα ηνκή βάζνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηελ 

νπνία θηλείηαη ζπλνιηθά ε ΔΔ, κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ θαη 

κεραληζκψλ  κλεκνλίσλ θαη κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ δαλεηζηψλ, πνπ δεζκεχνπλ ρεηξνπφδαξα ηηο πνιηηηθέο 

θπβεξλήζεηο. 

 

Δηδηθά ζηνπο ρψξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Μεραληθνί Γεκφζηνη Τπάιιεινη, είρακε λα 

αληηκεησπίζνπκε: 

1. Σελ ππνβίβαζε ηνπ βηνηηθνύ καο επηπέδνπ κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ – «θησρνιόγηνπ», ζην νπνίν γηα πξψηε θνξά δελ αλαγλσξίδεηαη ν 

πεληαεηήο θχθινο ζπνπδψλ ησλ κεραληθψλ αιιά ακείβνληαη φπσο θαη νη ππφινηπνη ΠΔ, 

θαηαξγνχληαη ηα εηδηθά επηδφκαηα επζχλεο 6 & 7 ηνηο ρηιίνηο θαη κεηψλνληαη νη εθηφο 

έδξαο απνδεκηψζεηο θαη ηα φξηα απηψλ.  

Γελ ζα πξέπεη λα μερλνχκε ηελ εμαληιεηηθή θνξνινγία θάζε είδνπο πνπ απνςηιψλεη φηη 

απνκέλεη απφ ην πεληρξφ πιένλ εηζφδεκα θαη ηελ ρξνλίδνπζα κε αλαγλψξηζε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ έρεη ζεζκνζεηεζεί. 

2. Σν «παγσκέλν» βαζκνιόγην πνπ έρεη εγθισβίζεη γηα ρξφληα ζπλαδέιθνπο ζε 

θαηψηεξνπο βαζκνχο απ’ απηνχο ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα έρνπλ θαη εκκέζσο ζε 

ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, απφ εθείλα ηα νπνία ζα έπξεπε λα ιακβάλνπλ. 

 

3. Σελ εμαπάηεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ πνπ ζέιεζαλ λα κεηαηαρζνχλ κε ην 

πξφγξακκα ελδναπηνδηνηθεηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ νπνίνπ είδαλ λα 

ηνπο θφβεηαη ην επίδνκα ππεξβάιινπζαο κείσζεο, παξ’ φιεο ηηο δηαβεβαηψζεηο φηη δελ 

ζα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

4. Σν θιείζηκν - ζπξξίθλσζε - ζπγρώλεπζε - ππνβάζκηζε δεκόζησλ νξγαληζκώλ θαη 

θνξέσλ κε ζηφρν λα παξακείλεη ππφ δεκφζην έιεγρν «κφλν φ,ηη δε ζέινπλ νη ηδηψηεο» ή 

«φ,ηη ζπκθέξεη ηνπο ηδηψηεο», κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ηε ζπζηεκαηηθή θαη 

ζρεδηαζκέλε εθρψξεζε επηηειηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ αζξφα 

ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε ηελ επξχηαηε ρξήζε ησλ πάζεο θχζεσο 

πνηθηιψλπκσλ ζπκβνχισλ, αλεμέιεγθηνπ θφζηνπο θαη κε επεθηάζεηο ησλ 
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ζθαλδαισδψλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. Παξάιιεια κε ην πάγσκα πξνζιήςεσλ ζηηο 

ήδε ππνζηειερνκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηηο απνιχζεηο - δηαζεζηκφηεηεο 

πξνεηνηκάδεηαη ζπζηεκαηηθά ε πιήξε δηάιπζή ηνπο.  

5. Σελ θαθνζρεδηαζκέλε θαη πξνζρεκαηηθή «αμηνιόγεζε» πνπ νδεγνύζε ζε 

απνιύζεηο.  Θέιεζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε απφιπηα αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπο γηα απνιχζεηο πνπ ηηο νλφκαδαλ δηαζεζηκφηεηα- θηλεηηθφηεηα. Αξσγφο 

ε «αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ» κε ηελ εληειψο παξάινγε εθαξκνγή ηεο πνζφζηνζεο πνπ 

είρε ζαλ ζηφρν λα λνκηκνπνηήζεη κε ηερλνθξαηηθά εξγαιεία ηε βαξβαξφηεηα απηή. 

Παξάιιεια, νη αιιαγέο ησλ νξγαληζκψλ πεξηθφπηνπλ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο, ρσξίο 

θαλέλα ζρεδηαζκφ θαη θακία πξννπηηθή λα ιεηηνπξγήζνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πεξηνξίδνληαο ην ήδε κεησκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ.  

6. Σν ΠΔΓΤ ηνπ «Αδψλεσο» – πχξνπ Γεσξγηάδε πνπ νπζηαζηηθά θαηάξγεζε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηα ιηγνζηά απηά πνπ  παξέρνληαη είλαη κελ ίδηα γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, αιιά κε απμεκέλεο φκσο ηηο εηζθνξέο ηνπ ΚΤΣ-ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο 

Μεραληθνχο. 

7. Σν πεηζαξρηθό δίθαην θαη ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο πνπ θαηαξγεί 

ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν «ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο». Ο Μεραληθφο δεκφζηνο 

ππάιιεινο πνπ εκπιέθεηαη θαζεκεξηλά ζε δηαδηθαζίεο κε ιεπηέο λνκηθά ηζνξξνπίεο 

θηλδχλεπε κε ηελ «ξεηζηληά» ηνπ επίνξθνπ ρσξίο λα έρεη θάλεη θάηη κεκπηφ, κε κηα 

αβάζηκε θαηαγγειία. 

8. Σελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ καο δηθαησκάησλ θαη ηεο 

θαηνρχξσζεο ησλ αθαδεκατθψλ καο ζπνπδψλ κε ηελ αιιαγή ζηε λνκνζεζία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αθφκε ησλ ηίηισλ ησλ κεραληθψλ, απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. 

9. Σελ κε αλαγλώξηζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ κεραληθνύ, κε ηηο πνηληθέο επζχλεο πνπ 

έρεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελψ απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία επελδχζεσλ θαη ηνλ επηηειηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έξγσλ ηεο,  πξάγκα πνπ απαηηεί ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ. 

10. Δληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ κείσζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ πιεζψξα αιιαγψλ 

ζηε ηερληθή λνκνζεζία 

11. Οπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο επηκόξθσζεο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ΙΝΔΠ, έηζη ψζηε λα κελ δηεμάγεηαη θαλέλα ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ηνπ ΙΝΔΠ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία 2010-2014 

12. Σελ ζπλερή δηαβνιή ησλ κεραληθώλ δεκόζησλ ππαιιήισλ θαη ηε δαηκνλνπνίεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

 

Παξά ην θαηαζιηπηηθφ θιίκα πνπ ππήξρε κε απηέο ηηο αζθπθηηθέο ζπλζήθεο αληηδξάζακε 

γηα: 

 λα δηαζώζνπκε ηελ αμηνπξέπεηά καο & 

 λα δηεθδηθήζνπκε ηνλ ελεξγό ξόιν ηνπ Μεραληθνύ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε  

φπσο εκείο αληηιακβαλφκαζηε θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ 15
νπ

 Σαθηηθνχ πλεδξίνπ 

ηεο Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ.  
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Έηζη πξνρσξήζακε ζηηο παξαθάησ δξάζεηο: 
 

Α. ρεηηθά κε ηνπο Οξγαληζκνύο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο: 

 
Γηα ην ζέκα ηνπνζέηεζεο γεσηερληθώλ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ,  ζηάιζεθε ην έγγξαθν ππ’ αξηζκ. 195/05-03-2014 κε ηίηιν: «Δπηινγή 

πξντζηακέλσλ ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνύ» ζην γξαθείν ηνπ ΓΓ & ηεο 

Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο ΑΓΚ, ζηε  Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (δηα ηεο ΑΓΚ) θαη ζηα 

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ησλ Ννκψλ ηεο Κξήηεο. Με ην έγγξαθν απηφ ελεκεξψλακε γηα ηελ 

θείκελε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πξέπεη λα 

είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο. 

Γηα ην ζέκα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηνξηζκνύ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 

θαηεγνξίαο ΠΔ ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ ζηελ επηινγή 

πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζηνπο ΟΣΑ, απνζηείιακε ηελ ππ’ αξηζκ. 347 / 5-2-2015 

επηζηνιή κε ηίηιν: «Δπηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ 

βαζκνύ», ζην γξαθείν ηνπ ΓΓ & ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο ΑΓΚ, ζην γξαθείν ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε φινπο ηνπο 

Γεκάξρνπο θαη Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Γήκσλ ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο, ελφςεη ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ ΟΔΤ. ην έγγξαθφ καο παξαζέηακε ηζρπξή λνκηθή ηεθκεξίσζε ηνπ 

πξνβαδίζκαηνο  ησλ ππαιιήισλ ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη παξαθαινχζακε λα δηακνξθψζνπλ  

ηνπο νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο κε ην ''ειιείςεη'' έηζη ψζηε λα πινπνηείηαη ην 

πξνβάδηζκα ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο. 

Η παξαπάλσ επηζηνιή ζηάιζεθε απηνχζηα απφ ηελ Π.Ο. ζηνλ λέν Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο. 

Δπίζεο, ε ίδηα επηζηνιή ζηάιζεθε θαη ζηηο 18/3/2015 ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Μηλψα Πεδηάδαο. 

ηελ ζχληαμε ησλ επηζηνιψλ απηψλ καο βνεζά ε ζπλ. Δηξήλε Βξέληδνπ, πξψελ πξφεδξνο θαη 

εθιεγκέλε αληηπξφζσπνο γηα ηελ Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ. 

Δπίζεο, ν Πξφεδξνο ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ λένπ ΟΔΤ ηνπ 

Γήκνπ Ηξαθιείνπ, ηνλίδνληαο ην πξνβάδηζκα ησλ ΠΔ Μεραληθψλ έλαληη ησλ ΣΔ. 

 

Β. Αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο κε δηάθνξεο κνξθέο: 

Με θπξίαξρν ην ζχλζεκα: «ΝΑ ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΟΤΜΔ ΔΜΔΙ, ΠΡΙΝ ΜΑ 

ΑΠΟΛΤΟΤΝ ΑΤΣΟΙ», πξνρσξήζακε ζε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο δηαηξαλψλνληαο 

ελάληηα:  

 ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ηηο δηαζεζηκφηεηεο, ηηο απνιχζεηο, ηελ αλεξγία, ηελ 

θαηάξγεζε θάζε εξγαζηαθνχ δηθαηψκαηνο, ηελ ζπίισζε ηεο αμηνπξέπεηάο καο, ηελ 

αλαμηνθξαηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ απηνδίθαηε αξγία 

 ζηελ επίζεζε ζην πεληρξφ ήδε εηζφδεκά καο, κε θφξνπο θαη ραξάηζηα έθηαθηα θαη κφληκα 

πνπ δελ έρνπλ ηέινο 

 ζηε ζπλερή ζπξξίθλσζε θαη νπζηαζηηθά δηάιπζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ηε  κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην μεπνχιεκα θάζε κνξθήο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο 

 ζηελ απνδφκεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο δπζβάζηαθηεο απμήζεηο ησλ εηζθνξψλ,  

ηελ εγθαηάιεηςε ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ηνπο δηαδνρηθνχο λφκνπο πνπ θαηαδηθάδνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζπληάμεηο-βνεζήκαηα ζηα βαζηά γεξάκαηα θαη παξάιιεια ηηο 

θαηαξγήζεηο ησλ παξνρψλ πγείαο ηνπ ΠΔΓΤ 
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κε δηάθνξεο κνξθέο: 

 ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγία ζηηο 12 Μαξηίνπ 2014 θαη ζηελ πνξεία δηακαξηπξίαο 

 ζπκκεηνρή ζηελ 48σξε απεξγία ζηηο 19 & 20 Μαξηίνπ 2014 θαη ζην ζπιιαιεηήξην ηεο 

πξψηεο κέξαο 

 κεηά απφ αίηεκα ηεο Π.Ο., ζπιινγή ππνγξαθψλ ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο ΑΓΔΓΤ ελάληηα 

ζηελ ππνηηζέκελε «αμηνιφγεζε» 

 απνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ καο πξντζηακέλσλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε 

 ζπκκεηνρή ζηνλ ενξηαζκφ ηεο εξγαηηθήο πξσηνκαγηάο ηνπ 2014, θαηά ηνλ νπνία 

θπξηάξρεζαλ ηα ζπλζήκαηα ελάληηα ζηελ αμηνιφγεζε 

 ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγία ζηηο 9 Ινπιίνπ 2014 θαη ζηελ πνξεία δηακαξηπξίαο 

 ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγία ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ζηελ πνξεία δηακαξηπξίαο 

Η ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ήηαλ κηθξή, άιιεο θνξέο όκσο 

ήηαλ ελζαξξπληηθή, όπσο κε ηελ 48σξε ζηηο 19 & 20 Μαξηίνπ. Τπήξρε απνγνήηεπζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ αιιά ππήξμαλ θαη ζηηγκέο ελζνπζηαζκνύ 

θαη ειπίδαο κε απνθνξύθσκα ηελ θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ηεο πξνζρεκαηηθήο 

«αμηνιόγεζεο». Αο κελ μερλάκε ην αξλεηηθό θιίκα πνπ ππήξρε κε ηνλ εθθνβηζκό γηα 

ρξενθνπία από ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ ΜΜΔ, πνπ 

δεκηνπξγνύλ απνγνήηεπζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Καλέλαο 

αγώλαο όκσο δελ πάεη ρακέλνο θαη απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα λίθε 

ελάληηα ζηηο απνιύζεηο κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο. 

Δθηόο από ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ην Γ.. ηεο ΔΜΓΤΓΑ Α.Κ. πινπνηώληαο ην πξόγξακκα 

δξάζεο ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ, πξνρώξεζε ζε: 

 

 Καηάξηηζε δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ φπσο νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν Ινχιηνο 2012 – Γεθέκβξηνο 2013 θαη ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν Ιαλνπάξηνο 2014 – Μάηνο 2015  

 πκκεηνρή ζην Γεληθφ πκβνχιην ζηηο 20/03/2015 (δπζηπρψο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

ελδηάκεζν πλέδξην ηεο Π.Ο., ιφγσ νηθνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ) 

 πλέρηζε ηεο αλαβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. κε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο θάζε κήλα κε  

πξφζθιεζε θαη ζεκαηνινγία 

 Απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ ζηα ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο καο 

 πλερή ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ κε email γηα δηάθνξεο εμειίμεηο θαη ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ θαη ζπλερήο αλαζεψξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα email ησλ ζπλαδέιθσλ 

 Δπηζηνιή ππελζχκηζεο ηνλ 02/2014 πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ην 6‰ θαη ηελ αλαζηνιή 

ηεο κείσζεο πέξαλ ηνπ 25% ησλ απνδνρψλ κε ζπλεκκέλν ππφδεηγκα αίηεζεο πξνο ηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

 πλέρηζε ηεο ηεξάζηηαο πξνζπάζεηαο απνγξαθήο ησλ κειώλ ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αλ. 

Κξήηεο «πόξηα-πόξηα» κε επηζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο από 

κέιε ηνπ Γ. Η απνγξαθή έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί θαη καο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθζνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Τπεξεζία ηνπο θαη λα καο κεηαθέξνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

 Δπίζθεςε ηνπ πξνεδξείνπ θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο Τπεξεζίεο ζηε εηεία θαη 

ζηελ Ιεξάπεηξα θαη θαηαγξαθή ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ππνζηειέρσζεο πνπ 

έρνπλ 
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 Άλνηγκα θσδηθνχ ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, ηξαπεδηθνχ βηβιηαξίνπ ζηνλ φλνκα ηεο 

ΔΜΓΤΓΑ ΑΚ θαη έλαξμε είζπξαμεο εηζθνξώλ ησλ κειώλ καο, κε ηελ δηεθπεξαίσζε 

κηαο επίπνλεο δηαδηθαζίαο κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο  

 Απόδνζε ηεο αλαινγνύζαο ζπλδξνκήο καο ζηελ Π.Ο. γηα ηελ αλαθνχθηζή ηεο απφ ηα 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

 Φνξνινγηθή έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αλ. Κξήηεο κε ιήςε ΑΦΜ θαη 

απνζηνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 

εηζθνξψλ απφ ηα κέιε καο 

 ηήξημε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο, νη νπνίνη απεπζχλζεθαλ ζηελ ΔΜΓΤΓΑ Αλ. 

Κξήηεο, γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ (απζαίξεηεο κεηαζέζεηο - κεηαθηλήζεηο, κε 

ηθαλνπνίεζε δηθαηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ζπλαδέιθσλ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπο, κε 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, απζαίξεηε δηαθνπή απφδνζεο 

ηεο ππεξβάιινπζαο,  αβάζηκεο θαηαγγειίεο & δηψμεηο, θ.α.) 

 3σξε ζηάζε εξγαζίαο γηα ηνλ Άγην Νηθφιαν ηελ Πέκπηε 12/02/2015,  θαιψληαο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε ζπγθέληξσζε ζπκπαξάζηαζεο ζηα δηθαζηήξηα Νεάπνιεο, ζε ζπλαδέιθνπο  

πνπ δηθάδνληαλ κεηά απφ αβάζηκε θαηαγγειία ζρεηηθά κε ζέκα ηεο Τπεξεζίαο ηνπο (λα 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη νη ζπλάδειθνί καο αζσψζεθαλ) 

 Δπηζηνιέο πξνο αηξεηνχο ησλ ΟΣΑ θαη απνζηνιή γηα ζπδήηεζε ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ θαηαγγειηψλ κειψλ καο πξνο Μεραληθνχο αηξεηνχο ησλ ΟΣΑ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα (απνδπλάκσζε ηερληθψλ ππεξεζηψλ κε ηνπνζέηεζε κειψλ καο ζε κε ηερληθέο 

ππεξεζίεο θ.α.) 

 πλεξγαζία κε ην ΣΔΔ/ΣΑΚ, ηνπο ζπιιφγνπο ησλ Μεραληθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε θαη ηνπο ζπιιφγνπο εξγαδνκέλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ζηελ 

ΑΓΚ, ζηνπο ΟΣΑ Ν. Ηξαθιείνπ θαη ηερληθψλ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 

 Απνζηνιή επηζηνιήο δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ ηέσο Πξσζππνπξγφ θ. ακαξά, καδί κε ην 

ΣΔΔ/ΣΑΚ, φινπο ηνπο ζπιιφγνπο Μεραληθψλ θαη πνιινχο άιινπο θνξείο ηεο Κξήηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ εμνπδεηεξσζνχλ – θαηαζηξαθνχλ ηα ρεκηθά φπια ηεο πξίαο ζηελ 

θιεηζηή ζάιαζζα ηεο Μεζνγείνπ κε παξάιιειε ζπκκεηνρή ζε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ κε 

ηνπο άιινπο θνξείο 

 Απνζηνιή θνηλνχ δειηίνπ ηχπνπ ζηηο 14/04/2014, κε ην ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη φινπο ηνπο 

ζπιιφγνπο Μεραληθψλ, ζρεηηθά κε ηηο παξάινγεο αιιαγέο ησλ επαγγεικαηηθψλ καο  

δηθαησκάησλ, αθφκε θαη ησλ ηίηισλ καο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξνπνπνηεκέλνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4046/2012 

 πκκεηνρή ζηελ 3
ε
 Παληερληθή νινκέιεηα ζηηο 11/03/2014, κε ζπλδηακφξθσζε & 

ζπλππνγξαθή ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο νινκέιεηαο, κε αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ αζθαιηζηηθά, 

επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

 πλάληεζε κε ηνλ Γ.Γ. ηεο Α.Γ.Κ. θαη ηνλ λέν Γήκαξρν Ηξαθιείνπ ζε ζεηηθφ θιίκα θαη 

παξνπζίαζε ησλ αηηεκάησλ καο κε επηρεηξήκαηα 

 Τπνβνιή ππνκλεκάησλ ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ θαη ζην 

ΣΔΔ/ΣΑΚ ζρεηηθά κε ηα εθηφο έδξαο ησλ Μεραληθψλ κε παξάζεζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

 Δπηζηνιέο δηακαξηπξίαο γηα ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ ΙΝΔΠ ζηελ Αλαηνιηθή 

Κξήηε, πνπ είραλ ηελ επηπρή θαηάιεμε, λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ΙΝΔΠ ηα πξώηα 

ηέζζεξα  ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο Μεραληθώλ γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2015, κεηά από 

πέληε ρξόληα πνπ είραλ λα γίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα καο θαη κάιηζηα κε ζεκαηνινγία ηελ 

νπνία είραλ δεηήζεη νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη κέιε καο κεηά από δηθή καο έξεπλα 

 

πλάδειθνη, 
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 Σν δηάζηεκα απηφ ηνπ ελάκηζε ρξφλνπ ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. ρσξίδεηαη ζε δπν 

πεξηφδνπο. Σελ πξψηε πεξίνδν πνπ είλαη θαη ε κεγαιχηεξε κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ θαη ηελ δεχηεξε πεξίνδν, κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ φπνπ θαη 

πξνέθπςε λέα θπβέξλεζε ζηε ρψξα καο. Όκσο, ε θαηάζηαζε παξακέλεη πνιχ δχζθνιε γηα ηε 

ρψξα θαη βέβαηα θαη γηα καο ηνπο κεραληθνχο. Γηα ηηο θαζαξά πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαθηλδπλεχζνπκε 

ζπκπεξάζκαηα. Τπάξρεη κηα ζηάζε αλακνλήο. 

Τπάξρνπλ ζεηηθέο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ αληηζπληαγκαηηθά απνιπκέλσλ 

ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, ζηα ζέκαηα πγείαο θαη πεξίζαιςεο (γηα άλεξγνπο θαη κε 

αζθαιηζκέλνπο), ελψ δξνκνινγείηαη θαη ην άλνηγκα ηεο ΔΡΣ. Τπάξρνπλ επίζεο ζεηηθέο 

εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο πνηληθνπνίεζεο ηνπ κεραληθνχ κε ηνλ ηνλ Ν.4325/15 κε ηνλ νπνίν έγηλε 

ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο ζην πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Τπάξρεη φκσο θαη ε εγθχθιηνο Μάξδα γηα ην ζέκα ηεο ππεξβάιινπζαο ε νπνία είλαη πνιχ 

ζνβαξή αξλεηηθή εμέιημε. 

Σα παξαπάλσ καο θάλνπλ γηα άιιε κηα θνξά λα ζαο πξνηξέςνπκε λα κελ επαλαπαπηνχκε, 

αιιά λα εληζρχζνπκε πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ηελ ΔΜΓΤΓΑ ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν. γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζέζνπκε ηα αηηήκαηά καο, λα ηα παιέςνπκε 

θαη λα είκαζηε έηνηκνη λα ηα δηεθδηθήζνπκε κε φπνην πξφζθνξν ηξφπν.  

αο θαινχκε φινπο λα πξνηξέςεηε φζνπο ειάρηζηνπο ζπλαδέιθνπο δελ έρνπλ γίλεη κέιε καο 

ζηελ Αλ. Κξήηε, λα γίλνπλ θαη λα είκαζηε φινη καδί ζε εηνηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξαζπηζηνχκε ηα δίθαηα αηηήκαηα καο ζε κηα ρψξα πνπ ζα ληψζνπκε φινη αμηνπξεπείο. 

 

Για το Δ.Σ. 

 


