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   & ∆ικτύων 
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Θέµα : Αίτηµα για συνάντηση µε τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.  

Κύριε Υπουργέ, 

Θα θέλαµε κατ΄ αρχήν να συγχαρούµε εσάς καθώς και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, για την ανάληψη των καθηκόντων σας 
και να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο πραγµατικά έργο που  καλείστε να διεκπε-
ραιώσετε.  
 Σας είναι γνωστό ότι η Οµοσπονδία µας είναι ο β΄/βάθµιος συνδικαλιστικός Φορέας των 
11.500 ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην Κεντρική & 
Περιφερειακή ∆ιοίκηση, στα ΝΠ∆∆ και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθµού. 

Όλα τα προηγούµενα χρόνια, στον αντίποδα των γενικευµένων ιδιωτικοποιήσεων και  
µε στρατηγική επιδίωξη την οικονοµική και θεσµική αναβάθµιση των µελών µας και την ανα-
βάθµιση των Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να καταστούν ικανές να διασφαλίζουν τα συµφέροντα 
του Ελληνικού λαού και να αποτελούν αποτελεσµατικό µοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας 
της χώρας, η Οµοσπονδία µας έχει δώσε σοβαρούς αγώνες µε σχετική κάθε φορά επιτυχία.  

Πολλά όµως από τα προβλήµατα, θεσµικού και οικονοµικού χαρακτήρα συνεχίζουν να 
παραµένουν ανεπίλυτα παρά τις υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων κάθε φορά. 

Αυτά τα προβλήµατα που συνιστούν και το διεκδικητικό πλαίσιο της Οµοσπονδίας µας 
όπως αυτό υπερψηφίστηκε στο 12ο Τακτικό µας Συνέδριο, θα θέλαµε να σας θέσουµε υπόψη  
σε µια συνάντηση που πιστεύουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί άµεσα µαζί σας, στα πλαίσια ενός 
µόνιµου και ειλικρινούς  διαλόγου που επιδιώκουµε να αναπτύξουµε και που αποτελεί άλλω-
στε, προγραµµατική δέσµευση του κ. Πρωθυπουργού και δική σας. 

 
 


