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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  

 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Με το 5589/27-10-09 έγγραφό µας ζητήσαµε συνάντηση µαζί σας η οποία και οριστικο-
ποιήθηκε για σήµερα. 

Επαναλαµβάνοντας συνεπώς τις ευχές µας προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου για καλή επιτυχία στο δύσκολο πράγµατι έργο σας, οφείλουµε να σας ενηµερώ-
σουµε για τα παρακάτω :   

•••• Η Οµοσπονδία µας είναι ο Β’/βάθµιος Συνδικαλιστικός Φορέας των 11.500 ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην Κεντρική και Περιφε-
ρειακή ∆ιοίκηση, στα ΝΠ∆∆ και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β’ 
βαθµού, συγκροτείται από  19 Α’/βάθµιες Ενώσεις σε οριζόντιο επίπεδο, σε ανάλογες 
γεωγραφικές περιφέρειες της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας. 

•••• Η Οµοσπονδία µας είναι η συνέχεια της συλλογικής έκφρασης του ιστορικού κινήµατος 
των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου, όπως πρωτοεκφράστηκε το 1947 µε 
την ίδρυση του πρώτου Σωµατείου της, συντασσόµενη κάθε φορά µε το σύνολο του 
εργατικού κινήµατος της χώρας µας στους κοινωνικούς αγώνες για την διεύρυνση της 
∆ηµοκρατίας, των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων και την παγκόσµια ειρήνη. 

•••• Η Οµοσπονδία µας, αποτελεί όχι µόνο το Συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον Επι-
στηµονικό Φορέα των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τους 
σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, που λαµβάνει θέση για όλα τα ζη-
τήµατα που αφορούν το συνολικά παραγόµενο Τεχνικό Έργο της χώρας και που δια-
τηρεί αδιατάρακτες σχέσεις και συνεργασία µε το ΤΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό ε-
πίπεδο, καθώς και µε όλους τους Συνδικαλιστικούς και Επιστηµονικούς Φορείς των Μη-
χανικών και τις Εργοληπτικές Ενώσεις. 
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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 και το σχεδιασµό και την υλοποίηση χω-
ροταξικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών έργων, εφαρµόζοντας τη σχετική τεχνική 
νοµοθεσία 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 
∆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.). 

Εξαιτίας των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων ο Κλάδος µας έχει να επιδείξει διαχρονικά σηµαντι-
κούς αγώνες για την επίλυση των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων του. 

Από το 1984 όταν θεσπίστηκε το απαράδεκτο και ισοπεδωτικό ενιαίο µισθολόγιο για τους 
∆ηµοσίους Υπαλλήλους, στρατηγικός στόχος του Κλάδου µας µέχρι σήµερα είναι, η διεκδίκηση 
µέσα από διάλογο και δυναµικούς τρόπους (απεργίες, στάσεις εργασίας, µπλοκαρίσµατα δηµο-
πρασιών κλπ.), θέσπισης Κλαδικού Μισθολογίου για τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς του 
∆ηµοσίου όπως κατ΄αντιστοιχία ισχύει από τότε σε άλλους Κλάδους Επιστηµόνων (Γιατρούς, 
∆ικαστικούς, Στρατιωτικούς, ∆ικηγόρους κλπ.). 

Επιπρόσθετα από το 1993 που ξεκινούν οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις του ∆ηµοσίου στον Τε-
χνικό Τοµέα µε την µορφή των Ανωνύµων Εταιριών καθώς και τις αθρόες προσλήψεις Συµβού-
λων (Εγνατία ΑΕ, ΜΕΤΡΟ ΑΕ, κλπ) η Οµοσπονδία αντιτάχθηκε δυναµικά, διεκδικώντας στον 
αντίποδα την ουσιαστική αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των στελεχών 
τους προκειµένου να υπηρετηθεί µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον. 

Από τότε οι συνεχείς και εντεινόµενοι αγώνες του Κλάδου,  απέφεραν ελάχιστες αντισταθ-
µίσεις κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο, που δεν µπορεί ωστόσο να θεωρηθεί ότι  ικανοποιούν τα 
βασικά µας αιτήµατα.  

 

   Συγκεκριµένα έχει επιτευχθεί :  
 

1. Η θέσπιση το 1993 του επιδόµατος 6‰ (Ν. 2166/93)  το οποίο αποδίδει σήµερα 
κατά µέσο όρο 120 € καθαρά /µήνα. 

2. Το Ειδικό Αντιστάθµισµα Ποινικής Ευθύνης πρώην 7‰, που θεσπίστηκε κατ΄ αρ-
χήν το 1996 (Ν. 2430/96) και οριστικοποιήθηκε µετά από συνεχείς αγώνες µε νο-
µοθετική ρύθµιση το 2007 (Ν. 3554/07) στα  437 € καθαρά/µήνα. 

3. Στη Νοµική Κάλυψη των Μηχανικών του ∆ηµοσίου µε διαδικασίες που νοµοθετήθη-
καν το 2005, µε ατελή όµως τρόπο, η υλοποίηση της οποίας απαιτούσε την έκδοση 
αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί για όλα τα 
Υπουργεία µέχρι σήµερα. 

4. Η µε διαφορετικό τρόπο τέλος αντιµετώπιση των εκτός έδρας µετακινήσεων των 
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών (N. 3554/07), η υλοποίηση της οποίας ωστόσο δεν ι-
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κανοποιεί, κυρίως τους Μηχανικούς των Υπηρεσιών αιχµής, όπως αυτούς των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα εκείνους των Καποδιστριακών ∆ήµων, εξαιτί-
ας της έλλειψης των πιστώσεων και των µεγάλων αποστάσεων που προβλέπονται 
από την πάγια νοµοθεσία. 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να καταγράψουµε το γεγονός ότι µε ευθύνη των Κυβερνήσεων 
κυρίως της Ν∆ οι Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο έχουν ακυρωθεί στην πράξη. Η 
Οµοσπονδία µας ήταν η πρώτη που υπέγραψε το 2000 Ειδική Συλλογική Σύµβαση και Συµφω-
νία καθώς επίσης και το 2001 και 2002 (επισυνάπτουµε την τελευταία πρόταση µας προς το 
ΥΠΕΣ∆∆Α για τις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις του 2008).  

Τονίζουµε λοιπόν ότι µε το σύνολο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων έχουµε κοινά αιτήµατα και 
παρά το γεγονός ότι δεν είµαστε µέλη της Α∆Ε∆Υ, συµµετέχουµε κάθε φορά στις κινητοποιή-
σεις που εξαγγέλλει. Ως γενικό αίτηµα συνεπώς θέτουµε κατ΄επιταγήν και της ισχύουσας νο-
µοθεσίας την επανάληψη ουσιαστικών Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων στο ∆ηµόσιο και την 
υπογραφή Γενικής και Ειδικών Συλλογικών Συµβάσεων και Συµφωνιών. 

Συµπερασµατικά και µετά από τα παραπάνω, κωδικοποιηµένα και σύµφωνα µε τις αποφά-
σεις του 12ου Συνεδρίου µας οι διεκδικήσεις µας συνοψίζονται στα εξής :   

Α. Οικονοµικές διεκδικήσεις 

1.    Οµογενοποίηση των αποδοχών µας τουλάχιστον στο επίπεδο εκείνο των ∆ιπλ. Μηχα-
νικών 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 επι-
δόµατος 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. Α-
νάπτυξης ιδιαίτερα για να καλύπτονται οι µετακινήσεις των συναδέλφων στους ΟΤΑ Α’ και 
Β’ βαθµού. 

4.    Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας από την ηµεροµηνία απόκτησης της ά-
δειας άσκησης του επαγγέλµατος.    

5.    Νοµοθετική ρύθµιση για την καταβολή του επιδόµατος του Ν. 3554/2007, αυ-
ξηµένο κατά 50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις παραµεθόριες, προβληµα-
τικές και νησιωτικές περιοχές. 

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

Β. Θεσµικές διεκδικήσεις 

1.    Αναβάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και άµεση κάλυψη των σηµα-
ντικών 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 Υπηρε-
σιών του ∆ηµοσίου. 
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 Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε να µην υποκαθίστανται οι ∆ΤΥ Α΄ και Β΄ βαθµού των ΟΤΑ και 
των Περιφερειών από τις αναπτυξιακές εταιρείες ΑΕ. 

2.  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 επί-
σης 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 διευκο-
λύνει µόνο την κινητικότητα των υπαλλήλων. 

3.   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 ∆ηµό-
σιο, 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 συµ-
βάσεων παραχώρησης µε τις οποίες το  τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε προχώρησε  στην κατασκευή µεγά-
λων και σηµαντικών έργων και αποκλεισµό της σχετικής µεθόδου µελλοντικά. ∆ηµι-
ουργία µετώπου µαχητικής αντίδρασης σ’ αυτήν 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 µηχανι-
κών 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.  

9. Σε ότι αφορά τον τοµέα σας, αλλά και συνολικά τον τοµέα του τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε, θέλουµε να 
τονίσουµε ότι θεωρούµε θετική τη δηµιουργία ανεξάρτητου από τα ∆ηµόσια Έργα       Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος,  που αποτελούσε άλλωστε θέση µας. Επιδιώκουµε όµως  την 
αυτονόητη παρουσία µας στο διάλογο που φανταζόµαστε ότι θα ακολουθήσει, για την επί-
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λυση επιµέρους προβληµάτων που προκύπτουν από τις ενοποιήσεις των Υπουργείων (επι-
δόµατα, υπηρεσιακά συµβούλια κλπ.), καθώς και για τη σύνταξη των νέων Οργανισµών. 
Κατά τα λοιπά :  

• ∆ιεκδικούµε γενναία αύξηση του Π∆Ε διότι θεωρούµε ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες οικο-
νοµικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουµε, πέρα από την συµπλήρωση των αναγκαίων 
υποδοµών της χώρας, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, θα αναθερµανθεί και η οικονοµία. 

• Είµαστε αντίθετοι µε το πρόγραµµα της επέκτασης των αυτοκινητοδρόµων στην Αττι-
κή, µέσο Συµβάσεων Παραχώρησης, που είχε δροµολογήσει η προηγούµενη Κυβέρνη-
ση καθώς και µε την βεβιασµένη τροποποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας. 
Είµαστε αντίθετοι επιπλέον και µε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που έχει υιοθετηθεί 
καθώς και µε τα Τοµεακά όπως εκείνο του Τουρισµού.                                             

Η προστασία του Περιβάλλοντος συνολικά οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η προώθη-
ση του Εθνικού Κτηµατολογίου και ∆ασολογίου, η αντιµετώπιση των φυσικών κατα-
στροφών κλπ., είναι ζητήµατα που µας απασχολούν και απαιτούµε τη συµµετοχή µας 
στο διάλογο που εκτιµούµε ότι θα ακολουθήσει. 

10. Τέλος οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι, µε την αριθ. ΥΠΠΟ/∆ΑΑΠ/Φ4 
71376/872/29-7-09 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, όπως άλλωστε επιτάσσει η 
ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, µας παραχωρήθηκε η χρήση για 25 χρόνια ενός παρα-
δοσιακού κτιρίου ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ στην περιοχή της Πλάκας, προκειµένου να στεγα-
στούν εκεί τα γραφεία µας. 

Στη συνέχεια µε την αριθ. 1781/14-9-09 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, εγκρίθηκε 
πίστωση, µετά από αίτηµά µας, 200.000 € για τις αναγκαίες επισκευές του. 

 Ευελπιστούµε στην δική σας υποστήριξη, για την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασί-
ας, ώστε επιτέλους η Οµοσπονδία µας να αποκτήσει στέγη και να απαλλαγεί από το 
κόστος του ενοικίου που καταβάλλει σήµερα της τάξεως των 15.000 € ετησίως.    

Γ. Ασφαλιστικές  ∆ιεκδικήσεις  

  Πάγια θέση µας που επιβεβαιώνεται σε κάθε Συνέδριο είναι, η διασφάλιση του δηµόσι-
ου, καθολικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι υπόθεση αδιαπραγµάτευτη και 
άµεσης προτεραιότητας. 

 Σ΄ αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται η συνεπής χρηµατοδότηση του Συστήµατος Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και η εξόφληση των οφειλών του κράτους στα Ταµεία, η καταπολέµηση 
της τεράστια εισφοροδιαφυγής, η κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας µέσα από τις διάφο-
ρες ελαστικές µορφές απασχόλησης, η κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων που εκτός της 
συνολικής συρρίκνωσης ασφαλιστικών δικαιωµάτων (όρια ηλικίας, εισφορές, παροχές κλπ.) δι-
αχωρίζει νέους και παλαιούς. 

 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, αυξά-
νουν 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 «δή-
µευση» 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 
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είχε επιτύχει ο χώρος των µηχανικών. Παράλληλα κατέστησε αµφισβητήσιµη τη σταθερή πα-
ρουσία της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στη διοίκηση του Τοµέα ΤΣΜΕ∆Ε και υποβαθµισµένη στα πλαίσια του 
ΕΤΑΑ. 

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 προ-
σφυγές 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 ξεπε-

ράσει 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 Τα-
µείου σε όφελος των ασφαλισµένων. Κατηγορηµατική άρνηση στην επιχειρού-
µενη 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 ει-
σφορών 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 τουλάχι-

στον 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 ερ-
γαζοµένων και σε καµία περίπτωση ενεργοποίηση διατάξεων για αύξηση των εισφο-
ρών. 

• 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 α-
σθενέστερων εργαζοµένων. 

 
Τέλος διεκδικούµε: 
 

• Ανασύνταξη του Κανονισµού του Κλάδου Υγείας. Πλήρη κάλυψη των ιατροφαρµα-
κευτικών και νοσηλευτικών αναγκών των ασφαλισµένων και αποτελεσµατική εξυπηρέτησή 
τους. 

• Συνολική αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε Πανελλαδικά.     
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Κύριε Υπουργέ, 

Τα προβλήµατα που σας εκθέσαµε παραπάνω είναι άµεσα και πιεστικά για τον 
κλάδο των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου. 

Σας καλούµε λοιπόν µέσα από την καθιέρωση ενός µόνιµου και ουσιαστικού 
διαλόγου µαζί σας να προχωρήσουµε στην επίλυση των αιτηµάτων του Κλάδου, ε-
νός Κλάδου που κατά κοινή οµολογία έχει συµβάλλει ουσιαστικά και θα συνεχίσει 
να το πράττει στην δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών της χώρας, στην προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και γενικότερα στην παραγωγή του τε-
χνικού έργου συνολικά. 

 

 

 
Συνηµµένο :  
Σχέδιο Ε.Σ.Σ.Ε. και Ε.Σ.Σ. της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ το 2008. 
 
 
 
 
 

 

 
 


