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ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Α)

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ

Για το διάστηµα από 01/04/2010 έως 30/04/2010
Από την εργασία των µελών µας στα Συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων και Τεχνικά Συµβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στο Κεντρικό Συµβούλιο
Μελετών, στα Συµβούλια –Επιτροπές Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π., Γ.Ε.Μ. κλπ, στις Α΄ βάθµιες και
Β΄ βάθµιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στα Συµβούλια
Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στις Επιτροπές Αυθαιρέτων, στις Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών
(Ν.3316/05), καθώς και σε όποιες άλλες Επιτροπές και Συµβούλια των Υπουργείων,
των Ν.Π.∆.∆. , των Περιφερειών της Χώρας και των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθµού συµµετέχουν διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη των A’βαθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.
και Β) Συµµετοχή σε οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση
προκηρυχτεί από Α∆Ε∆Υ.

ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Οικονοµικών (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ).
2. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα
ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ).
3. Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (κοινοποιούµενη
και στις Περιφέρειες, στα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. )
4. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα
ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ).
**************
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠ∆∆ και
Οργανισµούς ευθύνης τους.
1. Υπουργείο Εξωτερικών
2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
3. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Εξώδικο (1-4-10 έως 30-4-10)
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5. Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
10. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
11. Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
12. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.)
ου

Με βάση την απόφαση του 12 Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, την απόφαση
του Γενικού Συµβουλίου του Κλάδου στις 04/03/2010, καθώς και την απόφαση του ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας µας στις 24/03/2010, εκτιµάµε ότι τα µέτρα της Κυβέρνησης συνιστούν µια
πρωτοφανή επίθεση στους µισθωτούς του ∆ηµόσιου Τοµέα και στον Κλάδο µας µε προσπάθεια να µεταφέρουν για µια ακόµη φορά τα φορτία της διαχρονικής δηµοσιονοµικής κρίσης
στους εργαζόµενους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να αποδεχθούµε αυτήν την πολιτική
και είµαστε υποχρεωµένοι να αντισταθούµε µε κάθε νόµιµο τρόπο δηλώνοντας κατηγορηµατικά ότι :
Αποφασίσαµε σαν Κλάδος, διεκδικώντας το σύνολο των αιτηµάτων µας όπως αυτά
έχουν αποτυπωθεί στα τακτικά µας Συνέδρια και σας έχουν γνωστοποιηθεί και κοινοποιηθεί,
νοµίµως, στις 30/04/2009 µε την πρόσκλησή µας για διεξαγωγή Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων του Ν. 2738/99, επίσης και µε τις από 5-2-2010 και 5-3-2010 εξώδικες γνωστοποιήσεις µας, να αντιδράσουµε αγωνιστικά διατρανώνοντας τα παρακάτω :
• ∆εν θα δεχθούµε καµιά µείωση στο εισόδηµά µας. Είµαστε ένας κλάδος επιστηµόνων που συµβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή του τεχνικού έργου της χώρας, µε
χαµηλές αποδοχές που µας επέβαλε το ενιαίο µισθολόγιο – φτωχολόγιο από τη δεκαετία του ΄80, σε αντίθεση µε το χρόνιο αίτηµά µας για µισθολόγιο Μηχανικών, όπως
συµβαίνει µε άλλους κλάδου επιστηµόνων (γιατρούς – δικηγόρους κλπ.). Από τότε,
µε σκληρούς αγώνες κερδίσαµε τα δύο κλαδικά επιδόµατά µας, σαν αντιστάθµισµα
των εξειδικευµένων γνώσεων και των ποινικών ευθυνών που φέρουµε κατά την άσκηση των καθηκόντων µας, τα οποία στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τα 500 € καθαρά / µήνα, φορολογούνται κανονικά σαν εισόδηµα είναι καθηλωµένα εδώ και τρία χρόνια και τα οποία προστίθενται στο µισθό µας ο οποίος κινείται κατά µέσο όρο στα
1.200 € / µήνα. ∆εν είµαστε λοιπόν ρετιρέ αλλά χαµηλά αµειβόµενοι επιστήµονες
του ∆ηµοσίου.
• ∆εν θα δεχθούµε καµία υποχώρηση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών µας δικαιωµάτων. Ήδη πληρώνουµε ακριβά τις συνέπειες των
αντιασφαλιστικών νόµων του παρελθόντος καθώς και του πρόσφατου νόµου Πετραλιά (Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕ∆Ε, επιδείνωσε την κατάσταση των ασφαλισµένων και έθεσε σε σοβαρή αµφισβήτηση τα υψηλά αποθεµατικά του Ταµείου µας,
που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους ασφαλισµένους του.
• ∆εν θα δεχθούµε άλλα φορολογικά βάρη. Ως µισθωτοί σηκώνουµε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ένα
κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστηµα µε υψηλούς έµµεσους φόρους από τη µία και
συνεχώς διογκούµενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από την άλλη για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. ∆εν πάει άλλο.
• ∆εν θα δεχθούµε την παραπέρα διάλυση του ∆ηµόσιου Τοµέα. Ήδη µε τις ασκούµενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο ∆ηµόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, περιθωριοποιούνται οι ∆ηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Το πάγωµα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει την διάλυση του όποιου ∆ηµόσιου Τοµέα έχει αποµείνει.
Στο σηµείο αυτό δικαιούµαστε να ρωτήσουµε πως και µε ποιους από δω και πέρα θα
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υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ, το σχέδιο Καλλικράτης, η εφαρµογή της Πολεοδοµικής νοµοθεσίας η εξοικονόµηση ενέργειας, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος κλπ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας αποφάσισε τη συνέχιση
των κινητοποιήσεων του κλάδου µε:

Α)

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ

Για το διάστηµα από 01/04/2010 έως 30/04/2010
Από την εργασία των µελών µας στα Συµβούλια ∆ηµοσίων Έργων και Τεχνικά Συµβούλια Κεντρικού, Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στο Κεντρικό Συµβούλιο
Μελετών, στα Συµβούλια –Επιτροπές Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Ε.Π., Γ.Ε.Μ. κλπ, στις Α΄ βάθµιες και
Β΄ βάθµιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στα Συµβούλια
Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), Κεντρικού, Περιφερειακού και Νοµαρχιακού επιπέδου, στις Επιτροπές Αυθαιρέτων, στις Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών
(Ν.3316/05), καθώς και σε όποιες άλλες Επιτροπές και Συµβούλια των Υπουργείων,
των Ν.Π.∆.∆. , των Περιφερειών της Χώρας και των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθµού συµµετέχουν διπλωµατούχοι µηχανικοί µέλη των A’βαθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.
και Β) Συµµετοχή σε οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση
προκηρυχτεί από Α∆Ε∆Υ.
Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι για το διάστηµα από 01/04/2010 µέχρι και 30-04-2010, η
Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και οι Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µπορούν µε απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους πανελλαδικά ή στην περιοχή ευθύνης τους αντίστοιχα, να πραγµατοποιήσουν επιπλέον στάσεις εργασίας και απεργίες για τους παραπάνω λόγους και εάν κρίνουν σκόπιµο.
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα σε αυτούς στους
οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή
στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα,

28/ 03 /2010

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Εξώδικο (1-4-10 έως 30-4-10)
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