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  Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας ΕΜ∆Υ∆ΑΣ που προέκυψε από τις εκλογές του 15ου Τακτικού Συνεδρί-
ου στην Αθήνα, καλείται να αντιµετωπίσει τα οξυµένα και διογκούµενα προβλήµατα του κλάδου, όπως αυτά διατυ-
πώθηκαν στις αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του Συνεδρίου. 

Παράλληλα, το ∆.Σ. καλείται να συντονίσει τα βήµατά του µε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό και κοινωνικό κίνηµα 
στη χώρα µας, για να αντιµετωπίσει από κοινού τα προβλήµατα που καθηµερινά προκύπτουν σε βάρος των εργα-
ζοµένων στις συνθήκες αυτής της βάρβαρης µνηµονιακής πολιτικής. 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

Βρισκόµαστε σε µια εποχή και σε µια περίοδο που στη χώρα µας, στην Ευρώπη και στον κόσµο κυριαρχεί µία 
ιδιαίτερα οξυµένη οικονοµική κρίση που έχει τη ρίζα της στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου. Μία επί της ουσί-
ας δηλαδή δοµική κρίση του συστήµατος που εκδηλώθηκε το 2008 αρχικά στις τράπεζες και το χρηµατοπιστω-
τικό σύστηµα, στη συνέχεια στις επενδύσεις και στη µείωση της παραγωγής και ως φυσική συνέχεια πέρασε στην 
εργασία, την απασχόληση και τα εισοδήµατα και µέσα από την τεράστια µεταφορά πιστώσεων για τη «διάσωση» 
των τραπεζών δηµιούργησε την «κρίση» δηµόσιου χρέους. Η κρίση επιτείνεται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που πιστά υπηρετούν οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Παντού ενισχύεται ή ηγεµονία του χρηµατιστικού κεφαλαίου, αυτού δηλ. που επενδύει, όχι στην πραγµατική οι-
κονοµία, αλλά σε τίτλους. Στην ουσία πρόκειται για τον καπιταλισµό που (µέσα από "φούσκες", κρίσεις κλπ) εξαρ-
τάται ολοένα και περισσότερο από την αναδιανοµή και την κατανάλωση µελλοντικών εισοδηµάτων. 

Στα πλαίσια αυτά, οι δυνάµεις της εργασίας – κατά κύριο λόγο – υφίστανται σκληρή εκµετάλλευση σε ένα 
καθεστώς εργασιακού µεσαίωνα, σε µια προσπάθεια να φορτωθούν στις πλάτες τους οι συνέπειες της κρί-
σης. 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση και ιδιαίτερα η κρίση του χρέους (δηλ. η κρίση των δηµόσιων οικονοµικών των κρα-
τών αλλά και η κρίση του ιδιωτικού χρέους και των επιχειρήσεων) και η ύφεση, αποκάλυψαν τους βαθιά ταξικούς 
όρους µε τους οποίους η Ε.Ε. οικοδοµήθηκε και λειτουργεί ως µία νοµισµατική ένωση υπεράσπισης των 
συµφερόντων του κεφαλαίου, και διατήρησης της υψηλής κερδοφορίας του µέσω των διαφόρων Συνθηκών, 
της Ε.Κ.Τ. και του Συµφώνου Σταθερότητας µε παράκαµψη της δηµοκρατικής βούλησης των λαών. 
 
Η κρίση στη χώρα µας και η κυβερνητική πολιτική. 

Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα τα τελευταία τρία χρόνια βρισκό-
µαστε αντιµέτωποι µε την µεγαλύτερη ταξική λεηλασία των εργασιακών, εισοδηµατικών και ασφαλιστικών δικαιω-
µάτων µας. Σε τούτη τη δύσκολη στιγµή είναι απαραίτητες, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι πλέον σαφείς και 
κατηγορηµατικές τοποθετήσεις στο συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Η κρίση στην Ελλάδα συνδέεται µε το Ευρωπαϊκό και διεθνές νεοφιλελεύθερο µοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης αλλά και µε τον τρόπο άσκησης της εξουσίας όλη την προηγούµενη περίοδο από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.∆.  

Η στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου (κεφαλαιοποίηση των κερδών), η κοινωνικοποίηση των χρεών των 
επιχειρήσεων και των τραπεζών, οι πρακτικές του πελατειακού κράτους, οι φοροαπαλλαγές, η φοροδιαφυγή, οι 
εισφοροαπαλλαγές, η εισφοροδιαφυγή, η συστηµατική διαπλοκή, η διάχυτη διαφθορά, συγκροτούν τον ταξικό χα-
ρακτήρα του χρέους. 

Η Κυβέρνηση και συνολικά το ελληνικό οικονοµικό – πολιτικό σύστηµα, θεώρησε την κρίση ως ευκαιρία για έναν 
πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό, µε στόχευση και τις κατακτήσεις του εργατικού και µαζικού κινήµατος των 
τελευταίων 100 χρόνων. 
  Λόγω και των αντιλαϊκών επιλογών της Κυβέρνησης διαδοχικά µνηµόνια ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας 
κλπ. σε πλήρη πολιτική και οικονοµική ταύτιση µε την ΕΚΤ, Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ., στο όνοµα "της σωτηρίας της Πα-
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τρίδας" εφαρµόζονται τα πιο σκληρά, ανάλγητα και απάνθρωπα µέτρα εναντίον των πλατιών λαϊκών 
στρωµάτων µε θύµατα τους µισθωτούς, συνταξιούχους, µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες και αγρότες, τις γυ-
ναίκες και τη νέα γενιά αφήνοντας στο απυρόβλητο τους µεγαλοκεφαλαιούχους, τους τραπεζίτες και όλους 
εκείνους που επωφελήθηκαν την περίοδο της οικονοµικής επέκτασης. 
Λείπει παντελώς ο αναπτυξιακός σχεδιασµός µε ένα Π∆Ε που συνεχώς µειώνεται σπρώχνοντας την χώρα σε βα-
θύτερη ύφεση, απαξιώνονται δε ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι στον ∆ηµόσιο Τοµέα και ειδικότερα οι ∆ιπλωµατούχοι  
Μηχανικοί. 

Τα µέτρα αυτά όχι µόνο δεν αποτελούν απάντηση στην κρίση, αντίθετα την εντείνουν και την παροξύ-
νουν µέσα από την κατεδάφιση αυτού που έχει αποµείνει από το κοινωνικό κράτος, την εργασιακή ασφά-
λεια και το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων. 
Μέσα στην τριετή µνηµονιακή περίοδο έχουµε υποστεί: 
1) Σπίλωση του ∆ηµόσιου τοµέα και των υπαλλήλων του, για να διευκολυνθεί η συνέχεια και η παραπέρα διεύρυν-
ση της ιδιωτικοποίησής του, οι απολύσεις και η νέα οµηρία και τροµοκρατία για όσους µείνουν. 
2) Μεγάλες απώλειες στις αποδοχές µας. 
3) ∆ραµατική υποχώρηση των εργασιακών και επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. 
4) Αναδιάρθρωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και βίαιης ανατροπής ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων µας, που οδηγούν στην κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων µέσα από την µεγάλη κλοπή των 
αποθεµατικών τους (PSI), αβάσταχτες αυξήσεις στις εισφορές και τεράστιες µειώσεις στις συντάξεις.   
5) Αύξηση της φορολογίας (κυρίως έµµεσοι φόροι) που περιορίζει δραµατικά την αγοραστική µας δύναµη. 
6) Σηµαντική υποχώρηση των κοινωνικών παροχών, καθώς και των παροχών υγείας και παιδείας που συστηµατι-
κά σπρώχνονται στα ιδιωτικά συµφέροντα. 

Επιπρόσθετα η παρούσα τρικοµµατική κυβέρνηση (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ) όπως και οι προηγούµενες, 
από κοινού µε την τρόϊκα (ΕΕ – ΕΚΤ – ∆ΝΤ) και την οικονοµική ολιγαρχία, µη έχοντας πολιτική και κοινωνική νοµι-
µοποίηση, προσπαθούν µε κάθε τρόπο να επιβάλουν την εφαρµογή των σκληρών µνηµονιακών µέτρων και τη δια-
τήρηση της κυβερνητικής συνοχής και βιωσιµότητας, µέσα από ένα αυταρχικό, αντιδηµοκρατικό κατήφορο που δεν 
έχει τελειωµό. Είναι πλέον καθηµερινότητα η πρακτική διακυβέρνησης µέσω διαταγµάτων, πράξεων νοµοθετικού 
περιεχοµένου και συνταγµατικών παραβιάσεων, η δραµατική υποβάθµιση του κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας, ο 
κλιµακούµενος αυταρχισµός και η καταστολή των λαϊκών αντιστάσεων κάθε κοινωνικής οµάδας που µπαίνει σε 
αγωνιστική διαδικασία, ο κοινωνικός αυτοµατισµός, η ποινικοποίηση των απεργιών και οι πολιτικές επιστρατεύ-
σεις κλπ, την ίδια στιγµή που επιχειρείται η συγκάλυψη πολιτικών και ποινικών ευθυνών των κυβερνητικών συµ-
µάχων, αφήνεται στο απυρόβλητο η διαφθορά, η διαπλοκή και η φοροδιαφυγή, µειώνεται η φορολογία στις µεγάλες 
επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδήµατα και χαρατσώνονται οι λαϊκές τάξεις µε κάθε είδους φορολογία (άµεση, έµµε-
ση, χαράτσια). Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το κατεστηµένο στη χώρα µας θα µετέλθει κάθε  
µέσο για να συνεχιστεί η πολιτική των µνηµονίων και της ακόµη πιο συντηρητικής αναδιάρθρωσης του νεοφιλελεύ-
θερου καπιταλισµού.     

Για το ξεπέρασµα της κρίσης 
Είναι κατανοητό ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν µια προσωρινή κατάσταση που σύντοµα θα περάσει. 

Ούτε µπορεί να ξεγελάσουν κανένα οι υποσχέσεις για επερχόµενη ανάπτυξη και τελευταίες θυσίες και να εθελοτυ-
φλούµε για το µέλλον που µας επιφυλάσσουν κυβέρνηση, τρόικα κα οι σηµερινές κυρίαρχες δυνάµεις. Σ’ αυτή τη 
βάρβαρη πραγµατικότητα κανένας δεν µπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι δεν τον αφορά, ότι αυτός θα ξεφύγει. Όλοι 
είµαστε υποψήφια θύµατα, το σύνολο του κόσµου της εργασίας, γιατί πρόκειται για έναν καθολικό πόλεµο αφενός 
της ολιγαρχίας του πλούτου και του πολιτικού προσωπικού που την υπηρετεί, µε στόχο να προστατεύσουν και να 
διευρύνουν τα κέρδη τους, και αφετέρου του κόσµου της εργασίας για ουσιαστική δηµοκρατία, κοινωνικό κράτος, 
ελπίδα και προοπτική, για αξιοπρεπή ζωή. 

Η συγκυρία και η ένταση της επίθεσης του κεφαλαίου απαιτούν τη διαµόρφωση των καλύτερων προϋποθέ-
σεων συνολικής αγωνιστικής απάντησης και πάλης, καθώς οι αποσπασµατικοί αγώνες (κλαδικοί ή ανά χώρο ερ-
γασίας) δεν είναι στις κρίσιµες αυτές συνθήκες αποτελεσµατικοί. Όλοι οι εργαζόµενοι δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
οι άνεργοι, οι µικροί και µεσαίοι επαγγελµατίες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι πρέπει να οργανώσουµε µαζική – αγω-
νιστική απάντηση αντίστασης και αλληλεγγύης, έναν πρώτιστα πολιτικό αγώνα διαρκείας -ώστε να µπορεί να 
είναι αποτελεσµατικός και νικηφόρος- για να ανατρέψουµε αυτή την καταστροφική για τη χώρα µας και το 
λαό πολιτική και αυτούς που την επιβάλλουν. Να ακυρώσουµε τα µέτρα, τα µνηµόνια και τις βάρβαρες νε-
οφιλελεύθερες επιλογές.  Να δηµιουργήσουµε ελπίδα και προοπτική βάζοντας πάνω από τα κέρδη τους 
την κοινωνία και τις ανάγκες της. Οι παρακαταθήκες υπάρχουν. Είναι οι µεγάλοι κοινωνικοί αγώνες που σηµά-
δεψαν αυτή την τριετία. Οι µεγάλες πανεργατικές απεργίες, το κίνηµα «δεν πληρώνω», οι λαϊκές συγκεντρώσεις 
στο Σύνταγµα και τις πλατείες όλης της χώρας, οι αγώνες για τα περιβαλλοντικά και άλλα σοβαρά ζητήµατα (Χαλκι-
δική, Κερατέα κλπ). 

Ένα τέτοιο πλατύ, πολύµορφο κοινωνικό µέτωπο και η ανάπτυξη µαζικών αγώνων µε άξονες τη στήριξη του 
εισοδήµατος, την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης, την προστασία της δηµόσιας περιουσίας και του περι-
βάλλοντος, την αναβάθµιση της εργασίας, την απασχόληση, την ανάδειξη της σηµασίας του κοινωνικού και εργατι-
κού ελέγχου, την δηµιουργία ενός νέου παραγωγικού µοντέλου της χώρας και την αναδιανοµή του πλούτου, απο-
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τελεί την προϋπόθεση για τον απεγκλωβισµό από τα µνηµονιακά δεσµά και τη χάραξη µιας εναλλακτικής πορείας 
προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας. 

Από την προσπάθεια φυσικά αυτή, για τη δηµιουργία ενός ευρύτατου κινήµατος αντίστασης και ανατροπής 
αυτής της πολιτικής, ο χώρος των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών (Μισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, Ελεύθεροι Επαγ-
γελµατίες  κλπ,) αποτελεί βασική µας προτεραιότητα, εξαιτίας και των πολλών κοινών προβληµάτων.           

 
Πιο συγκεκριµένα για τον εναλλακτικό αυτό δρόµο διεξόδου από την κρίση, προβάλλουµε και διεκδικούµε :  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

• Άµεσος απεγκλωβισµός από τον µηχανισµό «στήριξης» που συγκρότησε η ΕΕ, το ∆ΝΤ  και η ΕΚΤ και την πο-
λιτική τους µε κατάργηση των µνηµονίων, των νόµων και των συµβάσεων που απορρέουν από αυτόν.  

• ∆ιαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους. 

• Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτές θυσίες που εξαθλιώνουν τον Ελληνικό λαό στο όνοµα του 
Ευρώ, και απαιτείται ρήξη µε τις κυρίαρχες δυνάµεις της ΕΕ. 

• Εθνικοποίηση του Τραπεζικού συστήµατος, που ούτως ή άλλως στηρίζεται µε ∆ηµόσιο χρήµα και εγγυήσεις 
πάνω από 200 δισ. €., που φορτώνεται σαν χρέος η Ελληνική κοινωνία. 

• Άµεσο πρόγραµµα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας. Να µπει τέλος στην 
πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των πάσης φύσεως συµβάσεων παραχώρησης, των Σ∆ΙΤ των ΑΕ του 
∆ηµοσίου και των πάσης φύσεως συµβούλων που κατακλύζουν το ∆ηµόσιο. Ανάκτηση από το δηµόσιο των 
πιο κρίσιµων στρατηγικών κλάδων και επιχειρήσεων της οικονοµίας. Αύξηση και αναδιάρθρωση του 
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να καταστούν 
κεντρικός µοχλός για την αναπτυξιακή, παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας µε στόχο την 
εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι την εκµετάλλευσή τους από τα κρατικοδίαιτα παρασιτικά στρώµατα 
της ελληνικής κοινωνίας. Εφαρµογή ειδικών κλαδικών πολιτικών µε ιδιαίτερη έµφαση στη διατροφική 
αυτάρκεια, την ενεργειακή επάρκεια, τα έργα υποδοµής, την αγροτική οικονοµία, τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, τον ήπιο τουρισµό και τις νέες τεχνολογίες, µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

• Όχι στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου της χώρας (ΤΑΙΠΕ∆, ΕΥΑΘ, ΕΥ∆ΑΠ, fast track, eldorado gold, 
ενεργειακούς πόρους κλπ).  

• ∆ηµόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία,  φθηνές συγκοινωνίες και κοινωνικά αγαθά (ρεύµα, νερό, θέρµανση, 
τηλεπικοινωνίες κλπ). 

• Προώθηση ενός στρατηγικού σχεδίου που µε οµαλά βήµατα θα θέσει τα θεµέλια της δηµοκρατικής, διοικητικής 
ανασυγκρότησης του κράτους, θα αποκαθιστά την αξιοπιστία του, θα λειτουργεί µε διαφάνεια και αξιοκρατία, 
θα καταπολεµά την διαφθορά, τη γραφειοκρατία και τη ρουσφετολογία και θα γίνεται έτσι ικανό και αξιόπιστο 
εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνεισφοράς, µε ταυτόχρονη καθολική κινητοποίηση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

• Μέτωπο απέναντι στις δροµολογηµένες απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, µέσω των ψευδεπίγραφων 
αξιολογήσεων, της συρρίκνωσης των δοµών των δηµόσιων υπηρεσιών κλπ. 

• Στρατηγική στήριξης, µε σειρά άµεσων µέτρων, των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, των µικρών και 
πολύ µικρών επαγγελµατιών και βιοτεχνών και της αγροτικής παραγωγής. 

• Ανάκτηση της καταπατηµένης δηµόσιας γης.  

• ∆ίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση σύµφωνα µε τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος, ώστε να 
φορολογηθεί επιτέλους σ΄ αυτή τη χώρα και ο πλούτος που βρίσκεται σε µόνιµη ασυλία και να ελαφρυνθούν οι 
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

• Άµεση µείωση των στρατιωτικών δαπανών και των εξοπλιστικών προγραµµάτων που εξάλλου έχουν 
αποδειχθεί πεδίο διαπλοκής και διαφθοράς.  

• Υπεράσπιση, στήριξη και αναβάθµιση του δηµόσιου, αναδιανεµητικού, κοινωνικού χαρακτήρα του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων.  

• Προστασία και ενίσχυση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων µε ουσιαστικές αυξήσεις µισθών και συντάξεων 
και χτύπηµα της ακρίβειας. Θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και της εγγυηµένης 
πρόσβασης σε δηµόσια αγαθά και βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

• ∆ηµοκρατία και ελεύθερος συνδικαλισµός στους χώρους δουλειάς. Κάτω τα χέρια από τα δηµοκρατικά 
δικαιώµατα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Όχι στην ποινικοποίηση της συλλογικής δράσης και των 
αγώνων. 

• Αντίθεση στο φασισµό και στη νεοναζιστική βία. Οι νεοναζί δεν χωράνε ούτε στα σωµατεία, ούτε πουθενά. 
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ΚΛΑ∆ΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
1. Οικονοµικά  

• Κατάργηση του ν. 4024/2011, διεκδίκηση µισθολογίου που θα αποτιµά το εξειδικευµένο έργο και τις 
ιδιαιτερότητες του ∆ιπλ. Μηχανικού, µε ελάχιστο άµεσο στόχο την επαναφορά των αποδοχών µας στην προ 
µνηµονίων περίοδο. 

• Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της άδειας άσκησης του 
επαγγέλµατος, που δίνεται από πιστοποιηµένο Φορέα της πολιτείας (ΤΕΕ) µετά από εξετάσεις και αποτελεί 
προϋπόθεση διορισµού στο ∆ηµόσιο. 

• Άµεση ρύθµιση για την αύξηση των πόρων που αφορούν δαπάνες για εκτός έδρας µετακινήσεις ώστε να 
διασφαλίζονται οι απαιτούµενες πιστώσεις και παράλληλα εξασφαλίζεται η προκαταβολή της αναγκαίας 
δαπάνης, η οποία να ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος της µετακίνησης, ώστε να εκτελείται 
απρόσκοπτα το έργο των ∆ιπλ. Μηχανικών. Να προβλεφτεί διάταξη για την ιδιαιτερότητα των µετακινήσεων 
σε περιφέρειες που απαρτίζονται ή περιλαµβάνουν νησιά. 

• ∆ιεκδίκηση της απόδοσης του 6‰, που άλλωστε δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, συνεχίζει δε να 
καταβάλλεται από τους εργολήπτες ως ποσοστό αποµείωσης του εργολαβικού οφέλους, και συγκεντρώνεται 
στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

 
2. Θεσµικά  

• Καµία απόλυση ∆ιπλ. Μηχανικού, µέσω ψευδεπίγραφων αξιολογήσεων δοµών και προσωπικού, καταργήσεις 
και συγχωνεύσεις Οργανισµών. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στη διαδικασία αξιολόγησης που έχει µοναδικό στόχο 
την νοµιµοποίηση των απολύσεων. 

• ∆ιατήρηση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα των Τεχνικών Υπηρεσιών και αναβάθµισή τους, προς όφελος των 
κοινωνικών αναγκών και του περιβάλλοντος. 

• Περιφρούρηση της ύπαρξης και του δεσµευτικού χαρακτήρα του χωροταξικού, πολεοδοµικού και 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και των φορέων που τον υλοποιούν στα δύο 
µητροπολιτικά κέντρα της χώρας (ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ), σε όφελος των συµφερόντων του λαού µας και του 
περιβάλλοντος. 

• Κατάργηση του «Καλλικράτη» και ανασχεδιασµός όλων των δοµών Αυτοδιοίκησης µε ενίσχυση αρµοδιοτήτων 
και πόρων, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και τις πραγµατικές συνθήκες της χώρας 
(γεωγραφικές, πολιτιστικές, οικονοµικές κλπ).  

• Κατάργηση των διατάξεων του ν. 4093/2012, που αδικαιολόγητα και άκριτα διευρύνουν και αυστηροποιούν το 
πειθαρχικό δίκαιο. ∆ιεκδίκηση της επέκτασης των ρυθµίσεων για την Νοµική µας κάλυψη σύµφωνα µε τις 
προτάσεις µας.   

• ∆ιεκδίκηση, στον αντίποδα της µνηµονιακής πολιτικής και του περιορισµού στις προσλήψεις, την άµεση 
κάλυψη των µεγάλων κενών που υπάρχουν στο σύνολο των Τεχνικών Υπηρεσιών, αύξηση του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και διεύρυνση του τεχνικού αντικειµένου. Επιπρόσθετα αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων µε προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων για την αναβάθµιση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

• Κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις Σ∆ΙΤ, την αναθεώρηση των απαράδεκτων συµβάσεων παραχώρησης 
που ήδη έχουν συναφθεί, τον αποκλεισµό της σχετικής µεθόδου στο µέλλον καθώς και τον τερµατισµό της 
µεταφοράς αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου σε ΑΕ. Τη δηµιουργία µετώπου µαχητικής 
αντίδρασης σ’ αυτήν την πολιτική µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, κινήµατα πολιτών και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. 

• Άµεση νοµοθετική ρύθµιση για τον προσδιορισµό προβαδίσµατος για την κατάληψη θέσεων ευθύνης ∆/νσης, 
Τµήµατος ή Γραφείου στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆., των νέων Περιφερειών και των 
∆ήµων  ως προϊσταµένων κατά προτεραιότητα υπαλλήλων του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, και µόνον ελλείψει 
αυτών να επιτρέπεται η κατάληψη από υπαλλήλους άλλου Κλάδου. 

• 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, η 
οποία τα τρία τελευταία µνηµονιακά χρόνια έχει πλήρως παγώσει παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές της 
τεχνικής νοµοθεσίας που έχουν συντελεστεί και µάλιστα µε πολύ προχειρότητα αντιφάσεις και ασάφειες.  

• Νοµοθετική ρύθµιση από το αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας έτσι ώστε µετά το πέρας των ενιαίων και αδιαίρετων 
πενταετών βασικών σπουδών, να χορηγείται master. 
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3. Ασφαλιστικά 
• Αναπλήρωση της απώλειας των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε λόγω του ληστρικού «κουρέµατος». 

• Άµεση εξόφληση της οφειλής του Κράτους (600 εκατ €) από την τριµερή συµµετοχή του. 

• Κατάργηση του νόµου 2469/1997 που µας υποχρεώνει να καταθέτουµε τα αποθεµατικά µας (αποκλειστικά 
χρήµατα των Μηχανικών) στην Τράπεζα Ελλάδας. 

• Καµία περικοπή ιατροφαρµακευτικής παροχής, απεµπλοκή από τον ΕΟΠΥΥ µε αυτούς τους όρους 
λειτουργίας. Αύξηση των παροχών και των καλύψεων. 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. 

• Κατάργηση των άδικων, εξοντωτικών και αναποτελεσµατικών αυξήσεων στις εισφορές, που επιβλήθηκαν από 
τις µνηµονιακές νοµοθεσίες (µεσοπρόθεσµο), καθώς και  των δραµατικών µειώσεων στις συντάξεις. 

• Πλήρης και αξιοπρεπής υγειονοµική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕ∆Ε.  

• ∆ιασφάλιση, µε το µικρότερο ρίσκο των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, χωρίς τραπεζικά και χρηµατιστηριακά 
παιχνίδια, µέσα από µια σοβαρή επενδυτική πολιτική, προσαρµοσµένη στις ανάγκες ενός ασφαλιστικού 
ταµείου, µε ένταξη σε αυτόν τον σχεδιασµό της απεµπλοκής από την Τράπεζα Αττικής. 

• Να δοθεί η δυνατότητα στο ΤΣΜΕ∆Ε να προσλάβει το απαιτούµενο προσωπικό ώστε να καλύψει µε επάρκεια 
τις ανάγκες των ασφαλισµένων του. 

• Να εφαρµοστεί η λειτουργία του θεσµοθετηµένου Κλάδου Ειδικών Παροχών και Ταµείου Ανεργίας. 

• Να επανέλθει η 35ετία, όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας. 
 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ
 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, οφείλει να αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριό-
τητα σε όλα τα επίπεδα παρέµβασης και κυρίως αγωνιστική δράση  δηµιουργώντας συνθήκες για συµµαχίες και 
µέτωπα µε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνηµα, απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσµατική αντίσταση (και ανα-
τροπή) στις βίαιες και βάρβαρες πολιτικές που δέχονται συνολικά οι εργαζόµενοι. 

Προκύπτει λοιπόν ως αδήριτη ανάγκη όπως έχει ήδη καταγραφεί  ότι η όποια αντίσταση στην σηµερινή (και 
µελλοντική) σκληρή πραγµατικότητα, δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική γιατί θα είναι αναποτελεσµατική, θα 
πρέπει να στηρίζεται στην ευρύτερη δυνατή ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος και οι αγωνιστικές 
δράσεις µας να διαµορφώνονται µέσα από ευρύτερα µέτωπα εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών τους 
φορέων στη βάση των κοινών προβληµάτων.  Ωστόσο οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας την πρόδηλη αναντι-
στοιχία µεταξύ της οξύτητας της επίθεσης της Κυβέρνησης στους εργαζόµενους και της σχεδιασµένα υποτονικής 
αντίδρασης που προβάλλει το συνδικαλιστικό κίνηµα, ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια έκφρασή του ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ.  

Η µάχη πρέπει να δοθεί στη βάση, µε συνελεύσεις εργαζοµένων συνεχείς περιοδείες, επαφές και συνεργασίες 
µε Α΄βάθµια Σωµατεία και Οµοσπονδίες µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε Φορείς που βρίσκονται σε αντιµνηµονιακή και 
αγωνιστική κατεύθυνση αφενός και αφετέρου που συνδέονται µε όµορους κα συναφείς στόχους µε τον Κλάδο µας. 

Στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιηθούν και οι µέχρι σήµερα δοκιµασµένες µορφές αγώνα όπως τα µπλοκαρί-
σµατα δηµοπρασιών, η αποχή από συγκεκριµένα καθήκοντα, η δηµόσια παρέµβαση σε περιπτώσεις δη-
µοπρατήσεων έργων µε ελλείψεις που αναδεικνύονται από τους συναδέλφους µας και παρόλες τις ενστά-
σεις τους αγνοούνται εξαιτίας πιέσεων (αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικούς όρους κλπ.), διαδικασία που 
µπορεί να αποδειχθεί  το ίδιο αποτελεσµατική µε τα δυναµικά µπλοκαρίσµατα, και κάθε µορφή που θα ανα-
δείξει το κίνηµα µέσα από τις κινητοποιήσεις του. 

Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. άµεσα :  

• Ενηµερώνει την Κυβέρνηση για το σύνολο των αιτηµάτων µας, θέτοντας ως όριο για την επίλυση των πλέον 
ώριµων από αυτά το Φθινόπωρο του 2013.   

•  Ενηµερώνει τις Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καθώς και τους συναδέλφους  µέσω Γενικού Συµβουλίου, ανακοινώσε-
ων, Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κλπ., αναλύοντας το τι επιδιώκουµε και τι προσδοκούµε, καλώντας τους 
συγχρόνως σε αγωνιστική ετοιµότητα. 

• Συντονίζεται µε άλλους φορείς για αγωνιστική απάντηση στις επερχόµενες απολύσεις – διαθεσιµότητες κλπ. 

Παράλληλα η Οµοσπονδία θα πρέπει να προχωρήσει  σε διάλογο µε στόχο στρατηγικές συµµαχίες µε κοινό 
πρόγραµµα δράσης µε άλλες Οµοσπονδίες προκειµένου να καταστεί ο αγώνας µας αποτελεσµατικότερος. Βάση 
του διαλόγου µπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω :  
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• Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και  Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), Συµβάσεις Παραχώρησης, αντικατάσταση ή υποκατά-
σταση Τ.Υ. από Α.Ε., δράσεις που µπορούν να διασφαλίσουν το ∆ηµόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών, τις 
χρήσιµες και απαραίτητες δοµές του, τις θέσεις εργασίας.  

• Η διασφάλιση του ∆ηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήµατος Ασφάλισης που το οδηγούν οι Κυβερ-
νητικές πολιτικές στη διάλυση. 

• Η απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των εκτός έδρας µετακινήσεων.  

• Η διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων στις αποδοχές.   

• Οι ουσιαστικές Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο. 

 Οι Φορείς µε τους οποίους έχουµε κοινά προβλήµατα είναι ενδεικτικά : 

• Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, τα Σωµατεία και οι Σύλλογοι Μηχανικών του Ιδιωτικού τοµέα και των ∆Ε-
ΚΟ. 

• Η Οµοσπονδία υπαλλήλων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 

• Η Οµοσπονδία υπαλλήλων των Περιφερειών. 

• Η Οµοσπονδία υπαλλήλων των ∆ήµων. 

• Κλαδικές Οµοσπονδίες, των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ), νοσοκοµειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) κλπ. 

• Η ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι οµοσπονδίες των Υπουργείων. 

• Η ΠΟΜΗΤΕ∆Υ, Σύλλογος Εργοδηγών κλπ. 

• Κάθε άλλος συνδικαλιστικός Φορέας του ∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα µε τον οποίο δηµιουργούνται οι 
προϋποθέσεις συνεργασίας και κοινής δράσης. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
 

• Πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα που αντιµετωπίζει το ∆.Σ, είναι η επίλυση του οικονοµικού ζητήµατος που 
σχετίζεται ευθέως µε την ίδια την ύπαρξη της Οµοσπονδίας καθώς επίσης και των Α΄βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 
Η διακοπή του πόρου 6‰ από τον Οκτώβριο του 2011 που ως γνωστό χρηµατοδοτούσε την λειτουργία της 
Οµοσπονδίας και των Α΄βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, έχει στραγγαλίσει τους συνδικαλιστικούς Φορείς του Κλάδου µας 
µε σοβαρότατες πλέον συνέπειες στη δράση και λειτουργία τους. 
Η σκληρή λιτότητα, που µε αποφάσεις του προηγούµενου ∆.Σ. της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, επιβλήθηκε, στερώντας 
βέβαια την δυνατότητα τακτικών Συµβουλίων, περιοδειών στις Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, την συνέχιση έκδοσης 
του περιοδικού την κάλυψη δαπανών για νοµική υποστήριξη κλπ., δηµιουργώντας σηµαντική υποβάθµιση 
στην λειτουργία και δράση της Οµοσπονδίας, ανάλογα δε προβλήµατα δηµιουργήθηκαν και στις Α΄βάθµιες 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, αυτονόητα, το µόνο που απέδωσε ήταν χρονική παράταση της επιβίωσης µέχρι το 15ο Συνέδριο. 
Η λύση συνεπώς στο πρόβληµα δεν µπορεί να είναι άλλη από την τακτική είσπραξη συνδροµής από τους συ-
ναδέλφους µέλη µας, σύµφωνα και µε την απόφαση του τελευταίου Συνεδρίου. 
Η συνδροµή και η δηµιουργία ουσιαστικού µητρώου (οικονοµικά τακτοποιηµένων) µελών είναι πρώτης προτε-
ραιότητας ζήτηµα συνολικά για τον Κλάδο. Η µέχρι σήµερα έγγραφες προτροπές προς τις Α΄βάθµιες ΕΜ∆Υ-
∆ΑΣ δεν έχουν φέρει αποτέλεσµα, θα πραγµατοποιηθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα µια εκτεταµένη 
΄΄καµπάνια΄΄ µε στόχο να ευαισθητοποιήσει κάθε συνάδελφο που στις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες που βιώ-
νουµε, αντιλαµβάνεται την αναγκαιότητα ύπαρξης του συνδικαλιστικού του Φορέα ενεργού και δραστήριου και 
όχι ανενεργού και ανήµπορου για την παραµικρή δράση. Στην επιτυχία αυτού του στόχου απαιτείται η συστρά-
τευση όλων των δυνάµεων του Κλάδου δηλ. εκλεγµένοι στα ∆.Σ., εκλεγµένοι αντιπρόσωποι καθώς και κάθε 
ενεργός συνάδελφος. 

• Προτροπή στις Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για ίδρυση Τµηµάτων στη βάση και της νέας ∆ιοικητικής ∆ιάθρωσης 
(Καλλικράτης), καθώς και την πραγµατοποίηση συστηµατικών περιοδειών και συνελεύσεων σ΄ όλους τους 
χώρους δουλειάς µε στόχο την ενηµέρωση των συναδέλφων και την συσπείρωση τους στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ έτσι 
ώστε να αποφύγουµε την αδράνεια και την αποµαζικοποίηση.   

•  Προώθηση της αποκέντρωσης της δουλειάς του ∆.Σ. της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ  διατηρώντας κυρίως τον κεντρικό 
σχεδιασµό – προγραµµατισµό, τις επιτελικές λειτουργίες και το συντονισµό του συνόλου των προσπαθειών 
του κινήµατος, έτσι ώστε αφ΄ ενός µεν να καταστεί αποτελεσµατικότερη η προσπάθεια όλων µας, αφ΄ ετέρου 
να ενεργοποιήσει τις Α΄βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και κυρίως τους νέους συναδέλφους που πρέπει να εµπλουτίσουν 
το συνδικαλιστικό δυναµικό µας. 

Με τα µεµονωµένα προβλήµατα των συναδέλφων οφείλουν να ασχολούνται αποκλειστικά οι Α’ βάθµιες 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και όχι η Οµοσπονδία , εκτός των περιπτώσεων που τα προβλήµατα έχουν γενικότερο ενδιαφέρον 
για τον κλάδο. 



• Το τελευταίο διάστηµα συστηµατικά, Κυβέρνηση και ΜΜΕ, προκειµένου να επιβάλλουν στην κοινωνία τις ιδιω-
τικοποιήσεις, τις απολύσεις και την διάλυση του ∆ηµοσίου, σπιλώνουν συστηµατικά τους εργαζόµενους στο 
∆ηµόσιο µε ιδιαίτερες αναφορές στον Κλάδο µας, εκµεταλλευόµενοι τα υπαρκτά µεν, µειοψηφικά δε φαινό-
µενα διαφθοράς. Μας δυσφηµούν συνεπώς συνολικά προκειµένου να αποδοµήσουν τον ∆ηµόσιο Τοµέα, 
υπονοµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια της πλειοψηφίας των συναδέλφων µας, που µε εντιµότη-
τα και σε αντίξοες συνθήκες ( εργασιακή ανασφάλεια, θεσµική υποβάθµιση, χαµηλές αµοιβές, ανοργάνωτες 
και υποβαθµισµένες Υπηρεσίες κλπ.), προσφέρουν πολύτιµο έργο στο κοινωνικό σύνολο. 

Με βάσει τα παραπάνω και επειδή ουδέποτε το κίνηµα των Μηχανικών κάλυπτε τέτοιου είδους φαινόµενα, 
θέλουµε να καταθέσουµε δηµόσια, ότι καταδικάζουµε απερίφραστα κάθε περίπτωση που πιστοποιηµένα Μηχα-
νικοί έχουν εµπλακεί σε καταστάσεις διαφθοράς και συναλλαγής µε οικονοµικά ή άλλα ιδιοτελή οφέλη, προτρέ-
ποντας ταυτόχρονα τα ∆.Σ. των Α΄βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ να προβάλλουν αυτή µας τη θέση σε κάθε ευκαιρία ώστε 
να βοηθήσουµε και εµείς στην εξάλειψη τέτοιων νοσηρών φαινοµένων.   

• Η οικονοµική αδυναµία κάνει απαγορευτική τη λειτουργία Μόνιµων Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας, συνεπώς 
επιβάλλεται η αξιοποίηση των Α΄ βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µε ανάθεση καθηκόντων από το ∆.Σ. για επεξεργασία ει-
δικών ή και γενικών θεµάτων. Για παράδειγµα η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής µπορεί να βοηθήσει καθοριστικά , ανα-
πτύσσοντας τµήµατα σε όλα τα Υπουργεία και ΝΠ∆∆ µέσα από τα οποία θα µπορούσε να τροφοδοτήσει και την 
Οµοσπονδία µε επεξεργασµένες θέσεις ανά τοµέα, έγκαιρα και έγκυρα, αξιοποιώντας τους συναδέλφους που 
εργάζονται εκεί. 

• Γενικά Συµβούλια, που εναλλακτικά και για λόγους οικονοµίας στην παρούσα φάση µπορεί να έχουν τη µορφή  
τακτικής σύγκλισης των Προέδρων των Α΄ βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 

 Παράλληλα θα συνεχίσουµε τη συνεργασία και την κοινή δράση µε Φορείς του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού – Εργατι-
κού  Κινήµατος της χώρας µας, τους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς, ενώ ταυτόχρονα θα αναζητήσουµε δίαυ-
λους επικοινωνίας µε Φορείς του Ιδιωτικού τοµέα για ζητήµατα ειδικού ενδιαφέροντος όπως οι Σ∆ΙΤ, η υγεία και η 
ασφάλεια των εργαζοµένων στα εργοτάξια, τα εργατικά ατυχήµατα κλπ.  

 Παραµένει στους στόχους µας η ανάπτυξη σχέσεων για παροχή έµπρακτης βοήθειας και αλληλεγγύης σε δοµές 
που παρέχουν στήριξη και προστασία στους δοκιµαζόµενους από την φτώχεια και την ανεργία συµπολίτες µας, σε 
πολιτικούς και οικονοµικούς πρόσφυγες κλπ. 

 Το παρόν πρόγραµµα δράσης, του οποίου αναπόσπαστα κείµενα είναι η απόφαση του 15ου Συνεδρίου, 
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση  της  5/6/2013  του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. Η υλοποίησή του επαφίεται στη συνέπεια και 
την άοκνη συνδικαλιστική δράση και πρακτική, όχι µόνον των µελών του ∆.Σ. αλλά όλων των συναδέλφων Μηχανι-
κών του ∆ηµοσίου. 
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