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Αθήνα, 11-10-2022 

Αρ. Πρωτ. : 8883 

   Προς:  Συνέδρους 19ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

              
 

Θέμα: Διοικητικός Απολογισμός 19ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

 

 Αγαπητοί/ές σύνεδροι 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που προέκυψε μετά τις εργασίες και την ψηφοφορία  

του 18ου Συνεδρίου της, συγκροτήθηκε άμεσα και διαπαραταξιακά και κλήθηκε να αντιμετωπίσει 

πληθώρα ζητημάτων σε μια συγκυρία πολλαπλών κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων που φυσικά 

επηρεάζουν άμεσα και τα κλαδικά μας. Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία δεκαετία και σε συνέχεια από 

τον Ιούλη του ’19 με την αλλαγή της κυβέρνησης, συνεχίζουμε να δεχόμαστε μια διαρκή υποβάθμιση 

του ρόλου μας ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, μέσω των νομοθετημάτων, που από τη μία 

παραχωρούν αρμοδιότητες στα ιδιωτικά συμφέροντα και από την άλλη - παρά τις παρεμβάσεις της 

τελευταίας χρονιάς - αφήνουν υποστελεχωμένες όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον αυτών κληθήκαμε 

ως πολίτες και δημόσιοι υπάλληλοι να «συμβάλλουμε» στην διαχείριση της αντιμετώπισης της πανδημίας 

με ατομική ευθύνη η καθεμία και καθένας από εμάς. Πιο πρόσφατα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την 

έξαρση της ακρίβειας σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή του ενδιάμεσου 

Συνεδρίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (το οποίο έπρεπε να γίνει στη μέση της θητείας, το Χειμώνα του 2020-

2021,  δηλαδή σε μια περίοδο που είχαμε τα πιο αυστηρά lock down). Πραγματοποιήθηκαν όμως κατά τη 

διάρκεια της θητείας αυτού του ΔΣ (Ιούλιος 2019 – Οκτώβριος 2022), τέσσερις Συνεδριάσεις του 

Γενικού μας Συμβουλίου. Το Δεκέμβρη του 2019 δια ζώσης (Εισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ στις 13/12/2019.doc), διαδικτυακά το Νοέμβρη του 2020 (Εισήγηση προς το Γενικό 

Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 11/06/202 .pdf) και τον Απρίλη του 2021 (Εισήγηση προς το Γενικό 

Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 2/4/2021  .pdf), και ξανά δια ζώσης το Δεκέμβριο του 2021 (Εισήγηση 

προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 3/12/2021.pdf). Οι Εισηγήσεις στα παραπάνω Γενικά 

Συμβούλια εγκρίθηκαν από το Σώμα και θεωρούνται συμπληρωματικές προς τον παρόν απολογισμό μια 

και αναφέρονται πιο διεξοδικά σε μια σειρά θέματα. Την περίοδο από Οκτώβρη 2021 έως και Σεπτέμβρη 

2022 διεξήχθησαν εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις και εκλογικές διαδικασίες και στις 19 Πρωτοβάθμιες 

Ενώσεις μας. 

Η περίοδος αυτή καθορίστηκε από την εξέλιξη της Πανδημίας, η οποία συνεχίζει και ανέδειξε με 

τον πλέον σαφή τρόπο ότι μόνο ένα ισχυρά στελεχωμένο και οργανωμένο Σύστημα Δημόσιας Υγείας 

αλλά και Υποδομών μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις. Ο νεοφιλελεύθερος μύθος ότι η 

https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/2.12.2019_geniko_symvoylio_2019_final_8008.odt
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/11.6.2020_geniko_symvoylio_tel_2020_8203.pdf
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«αγορά» θα τα επιλύσει όλα, κατέρρευσε παταγωδώς παγκοσμίως. Στη χώρα μας παρά τους αρχικούς 

πανηγυρισμούς, η κατάσταση παραμένει άσχημη με μια διαχρονικά αποτυχημένη πολιτική διαχείρισης 

της Δημόσιας Υγείας, που έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα δεκάδες νεκρούς κάθε ημέρα και για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, που είναι το μοναδικό 

καταφύγιο για τη φροντίδα της υγείας του λαού, βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. 

Αντί για πραγματικά μέτρα προστασίας ειδικά στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

ελήφθησαν αντιφατικά μέτρα «ατομικής ευθύνης», διχασμού και περιορισμών. Το πρόγραμμα 

εμβολιασμών αποδείχθηκε λόγω της πολιτικής της ΕΕ, σε πεδίο κερδοφορίας, αντί για μέσο προστασίας 

του πληθυσμού. 

Η οικονομική ύφεση στη χώρα είναι από τις μεγαλύτερες διεθνώς, ενώ αυτή δρα συσωρευτικά 

στα προηγούμενα έντεκα μνημονιακά χρόνια που έχουν γονατίσει τους εργαζόμενους. Είναι προφανές 

σε όλους και όλες πια ότι αυτή θα συνοδευτεί από νέο γύρο περιοριστικών πολιτικών που θα φορτώσουν 

και αυτή την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, λόγω της ενεργειακής κρίσης που και ο πόλεμος να 

τελειώσει στην Ουκρανία, αυτή είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι θα παραμείνει με απρόβλεπτα 

αποτελέσματα κυρίως για τις φτωχές χώρες. Το δε περίφημο “Ταμείο Ανάκαμψης” θα χρηματοδοτήσει 

την κερδοφορία των επιχειρηματιών και όχι πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, ενώ είναι δεδομένο ότι θα 

συνοδεύεται από σκληρά προαπαιτούμενα μέτρα και επιτήρηση μνημονιακού τύπου. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις με κορυφαία αυτή της ενέργειας αποδεικνύουν πλεόν σε όλους ξεκάθαρα, ότι 

λειτουργούν υπέρ των κερδοσκοπικών ιδιωτικών συμφερόντων και φορτώνουν με τεράστια βάρη τις 

εργαζόμενες τάξεις.  

Η κυβέρνηση ωφελούμενη και από την πανδημία επιτάχυνε την αντεργατική της ατζέντα, να 

διαμορφώσει ένα προσχεδιασμένο αντιπεριβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο, να αποδυναμώσει και να 

ιδιωτικοποιήσει τις δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες που «γλύτωσαν» από προηγούμενες ίδιες πολιτικές. 

Από τις μνημονιακές μέρες ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε ένα γενικευμένο κρατικό αυταρχισμό που 

ξεσπά ενάντια σε οποιαδήποτε κινητοποίηση και διεκδίκηση, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέοι 

περιορισμοί στα σωματεία και στις απεργίες, με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Μαζί με την 

υποτίμηση της εργασίας, του Δημοσίου Ελέγχου και του περιβάλλοντος, έχει έρθει και η προκλητική 

εξυπηρέτηση «επενδυτών» και ιδιωτικών συμφερόντων, ακόμη και μετά τις μεγάλες φυσικές 

καταστροφές.  

Τα σημαντικότερα θέματα που η Ομοσπονδία μας η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, αντιμετώπισε αυτό το διάστημα 

είναι πλήθος νομοθετημάτων που βάλουν ευθέως τον κλάδο μας. 

 

Ν.4782/21 για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Με το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» που 

ψηφίστηκε ενισχύεται και διευρύνεται η παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής 

Δημοσίων Έργων, γενικεύονται οι «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου «Ελεγκτές» και 

«Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο. Ήδη ο 

σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων γίνεται πρώτιστα με κριτήρια ανταποδοτικότητας και κερδοφορίας 
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(ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης) και όχι με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ικανοποίησης των 

λαϊκών αναγκών (αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα, Πολιτική Προστασία κλπ), γεγονός που 

αποδεικνύεται σε κάθε “φυσική” καταστροφή. Με τις προβλέψεις του Ν/Σ: ιδιώτες θα καθορίζουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, 

δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι 

πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα 

επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο (και οι πολίτες) με 

πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες. Επιπρόσθετα θα εξαφανιστεί ο Τεχνικός Ρόλος των 

Διπλωματούχων Μηχανικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες με κίνδυνο να μετατραπούμε από Τεχνικοί 

Επιστήμονες σε Διοικητικοί διεκπεραιωτές εγγράφων. 

Προφανώς, όλα τα ανωτέρω θα έχουν σοβαρές συνέπειες στη προστασία του Δημοσίου 

Συμφέροντος, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και στην Ποιότητα των εκτελούμενων έργων. Η 

μέχρι τώρα εμπειρία αλλά και τα πρόσφατα συμπεράσματα από την πανδημία συνηγορούν ότι μόνο με 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επαρκή χρηματοδότηση του Δημοσίου Τομέα μπορούν να δοθούν 

λύσεις για τα λαϊκά συμφέροντα.  

Οι πρόσφατες ΚΥΑ για τους ιδιώτες επιβλέποντες επιβεβαιώνουν τους φόβους μας: 

Α. Απουσιάζει οποιαδήποτε πρόνοια για την αιτιολόγηση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

σχετικά με την ανάθεση επίβλεψης Έργου σε Ιδιώτη ή από την Υπηρεσία αναφέροντας πολύ καθαρά ότι 

δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία της σχετικής απόφασης ή του αντίστοιχου όρου της διακήρυξης. Η 

πρόβλεψη του Ν.4412/16 για την έκδοση ΥΑ που να ορίζει την Τεχνική Επάρκεια των Αναθετουσών 

Αρχών, ουδέποτε υλοποιήθηκε για να καταργηθεί οριστικά με το Ν.4782/16. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα σχετικά πιο στελεχωμένες Υπηρεσίες (ή με μικρότερο φόρτο Έργων) να αναθέτουν την 

επίβλεψη σε ΙΦΕ, ενώ άλλες όχι, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο.  

Β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο έργο χωρίς να μας λέει 

όμως, πώς και με ποια διαδικασία, αφού δε δύναται να προβεί στον ορισμό επιβλεπόντων από τους 

τεχνικούς της υπαλλήλους.  

Γ. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών 

φορέων προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης σύμφωνα με τηνΥΑ. Μοναδικό δηλαδή 

κριτήριο ελέγχου του ΙΦΕ αποτελεί η εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο. 

Δ. Έκαστος υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ στον 

οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Για 

την πλήρωση της ως άνω απαίτησης κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που θα 

προτείνει με την προσφορά του. Δηλαδή, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» όπως λέει ο λαός μας. Δε θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.  

Ε. Ο ΙΦΕ δεν συνιστά υπεργολάβο του υποψηφίου αναδόχου, καθόσον δεν θα ανατεθεί σε αυτόν 

η εκτέλεση μέρους της σύμβασης κατά το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, ούτε συνιστά οικονομικό φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος κατά το άρθρο 78 του ίδιου νόμου. Το σημείο αυτό 

μάλλον προστέθηκε για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις της βάσιμης κριτικής της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την 

τριγωνική σχέση Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου και ΙΦΕ, όπου ο ΙΦΕ επιλέγεται και πληρώνεται από τον 

Ανάδοχο για να κάνει τη δουλειά της Δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής!  
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ΣΤ. “Ο Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 στην επίβλεψη, 

όταν αυτή ασκείται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.” Όμως, ορθά επισημαίνει και η 

ΕΑΑΔΗΣΥ : ”ο ΙΦΕ δεν εκδίδει διοικητικές πράξεις ούτε δημόσια έγγραφα. Συνεπώς, εδώ φαίνεται ότι 

υφίσταται μια μη γνήσια ή οιωνοί ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας όπου ανατίθεται σε ιδιώτες η 

συγκέντρωση στοιχείων επί των οποίων μπορεί η διοίκηση να εκδώσει διοικητικές πράξεις. Μάλιστα, εν 

προκειμένω υφίσταται μια εισέτι πιο προωθημένη τέτοια μορφή αφού οι ΙΦΕ δεν δρουν απλώς 

προπαρασκευαστικά για πράξεις της αναθέτουσας αρχής αλλά ουσιαστικά συμμετέχουν στην 

μεταγενέστερη έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων από τα όργανα της, καθώς η διοικητική 

πράξη προκύπτει είτε σιωπηλά από την διευθύνουσα υπηρεσία (δια της παρόδου της προβλεπόμενης 

δεκαπενθήμερης προθεσμίας εναντιώσεως) είτε από την προϊσταμένη αρχή σε περίπτωση που γίνει 

αποδεκτή συνολικά ή μερικώς η εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας ή απορριφθεί η εναντίωση κατά 

υιοθέτηση των πορισμάτων του ΙΦΕ.” Η τελική ευθύνη δηλαδή, θα συνεχίσει να βαραίνει τη Δημόσια 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα εκδίδει όλες τις σχετικές Διοικητικές Πράξεις.  

Ζ. Ο ΙΦΕ ελέγχει και υπογράφει τους λογαριασμούς που υποβάλλει ο ανάδοχος. Με απλά λόγια 

ένας ιδιώτης υπογράφει την καταβολή αμοιβής - από το Δημόσιο - σε άλλο ιδιώτη χωρίς καμία 

προάσπιση και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος!  

Η. “Ο ΙΦΕ, τα μέλη του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον ΙΦΕ σε περίπτωση 

ένωσης) και τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα επίβλεψης δεν πρέπει να συνδέονται με τον 

ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων.” Η πολύ γενικόλογη αυτή διατύπωση δε μπορεί να καλύψει το σύνολο των 

αλληλοεξαρτήσεων παρελθόντων ετών ή και μελλοντικών σχέσεων που δύναται να ανακύψουν μεταξύ 

Αναδόχου Μελέτης και Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης. Να το πούμε με απλά λόγια, ποιος απαγορεύει τον 

ΙΦΕ μετά την περαίωση του έργου του να αναλάβει και άλλες αναθέσεις ή εργασίες από τον Ανάδοχο; Τα 

παραπάνω, δεν αποδεικνύονται με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση!  

Θ. “Εφόσον η επίβλεψη θα γίνει από ΙΦΕ, η διακήρυξη του προς ανάθεση έργου προβλέπει τον 

τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του ΙΦΕ. Η αμοιβή του ΙΦΕ προστίθεται στην 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεσή του. Η αμοιβή του ΙΦΕ υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού 

της προς ανάθεση έργου και όχι βάσει της προσφοράς του αναδόχου που τον προτείνει.” Η αμοιβή 

δηλαδή της Επίβλεψης του Έργου αυξάνει το συνολικό κόστος του Έργου και μάλιστα στο αρχικό 

προϋπολογισμένο ποσό και όχι στο Συμβατικό. Αυτό οδηγεί ευθέως σε αύξηση του κόστους υλοποίησης 

των Έργων από 1 έως και 2% επί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού ή 2%-4% περίπου, επί του 

συμβατικού προϋπολογισμού.  

Ι. «Ειδικότερα, η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των κατωτέρω κλιμακούμενων 

ποσοστών επί της αξίας της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου και ως εξής: α) για την αξία της 

προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από το όριο του άρθρου 2 της παρούσας έως και 10.000.000 ευρώ η 

αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας αυτής, β) για την αξία της 

προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου από 10.000.001 ευρώ έως 25.000.000 η αμοιβή του ΙΦΕ θα 

υπολογίζεται σε ποσοστό 1,5% επί της αξίας αυτής, γ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής του 

έργου από 25.000.001 ευρώ έως 50.000.000 η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας 

αυτής, δ) για την αξία της προ εκτιμώμενης αμοιβής του έργου από 50.000.001 ευρώ και άνω η αμοιβή 
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θα υπολογίζεται με ποσοστό 0,5% επί της αξίας αυτής.” Οι προβλεπόμενες αμοιβές είναι αρκετά υψηλές 

βάσει των δεδομένων και ειδικά για τα «μικρότερα» Έργα. Ενδεικτικά, μια Υπηρεσία που επιθυμεί να 

αναθέσει 5 Επιβλέψεις Έργων των 5 εκατομμυρίων € θα αυξήσει το κόστος κατά 5 Χ 2% Χ 5.000.000 € 

= 5 Χ 100.000 € = 500.000 ευρώ για εργασία που θα μπορούσαν άνετα να διεκπεραιώσουν πέντε 

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υπάλληλοι με υποπολλαπλάσιο (20%) κόστος (ενδεικτικό κόστος νεοδιόριστου 

Μηχανικού 15- 20.000 €) και ταυτόχρονα θα μπορούν να προσφέρουν πολλαπλάσιες υπηρεσίες στο 

Δημόσιο (συμμετοχή σε επιτροπές, σύνταξη μελετών, διεκπεραίωση εγγράφων, αυτοψίες, υπηρεσιακές 

εισηγήσεις κλπ). Το κόστος αυτό αυξάνει δυσανάλογα και λόγω των τεράστιων εκπτώσεων που είναι 

συνηθισμένες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για να το πούμε με ένα παράδειγμα: Ένα Δημόσιο Έργο 

προϋπολογισμού 10.000.000 € δημοπρατείται και ανατίθεται με έκπτωση 60% (πραγματικό ύψος 

Εκπτώσεων σε Δημόσια Έργα). Το συμβατικό κόστος του Έργου γίνεται 4.000.000 € ενώ η αμοιβή της 

επίβλεψης θα παραμένει στα 200.000 €. Ξεπερνά δηλαδή το 5% του συνολικού κόστους του Έργου. 

Επιπρόσθετα, εάν στο έργο υπάρχουν παρατάσεις ο ΙΦΕ δικαιούται μέχρι το πέρας της οριακής 

προθεσμίας επιπλέον αμοιβή, προσαυξάνοντας έτσι υπέρογκα το συνολικό κόστος του έργου. Η σχέση 

κόστους – οφέλους είναι συντριπτική υπέρ της Επίβλεψης από το Δημόσιο, αν συνυπολογίσει κανείς και 

την προστιθέμενη αξία της πείρας που αποκτούν οι εμπλεκόμενοι Υπάλληλοι Μηχανικοί. Οι αμοιβές των 

ιδιωτών επιβλεπόντων θα μπορούσαν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν προσλήψεις νέων μηχανικών ή και 

βελτίωση των αποδοχών των υπηρετούντων Υπαλλήλων, ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία στις 

Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες που θα κληθούν να απορροφήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με 

σεβασμό στο Δημόσιο Συμφέρον.  

Η Ομοσπονδία προσέφυγε στο ΣτΕ, μαζί και με άλλες Ομοσπονδίες με κατάθεση αίτησης 

ακυρώσεως και για τις 2 ΚΥΑ για τα έργα και μελέτες. Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως στο ΣτΕ της 

ΚΥΑ με θέμα ''Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές 

Μηχανικούς''  .pdf 

 

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

Η δημιουργία και λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών στους Ο.Τ.Α., είναι ένα «έξυπνο» σχέδιο για 

την καταστρατήγηση κάθε διάταξης περί προσλήψεων και αμοιβών προσωπικού, την παράκαμψη κάθε 

διαφάνειας, την κατάργηση των σχετικών ελέγχων και την αρπαγή αρμοδιοτήτων, έργων και υπηρεσιών 

που παρέχουν δωρεάν οι Δημοτικές Υπηρεσίες και αποτελούν πάγια και διαρκή αντικείμενά τους, με 

μοναδικό σκοπό την κερδοφορία ιδιωτών και επιχειρηματικών ομίλων! Αρκετά ερωτηματικά δημιουργεί 

και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Διευθυντικά στελέχη, σύμβουλοι, 

γραφεία, εξοπλισμός, μισθοδοτούμενο προσωπικό κ.α., θα είναι σίγουρα μεγάλο κόστος και μάλιστα με 

αυξητικές τάσεις στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της. Τέλος, υπενθυμίζουμε αρκετά παραδείγματα 

αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α. που στο παρελθόν και μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, αφού 

διασπάθισαν Δημόσιο χρήμα, τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης επιβαρύνοντας τελικά τους Δήμους, 

δηλαδή τους ίδιους τους Δημότες, στους οποίους μετακυλίεται πάντα το κόστος. 

Είναι θετικό ότι οι αντιδράσεις των εμπλεκόμενων Ομοσπονδιών και τοπικών Σωματείων, η 

επιχειρηματολογία μας αλλά και κάποιες θετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάζουν φρένο 

στην ανεξέλεγκτη ανάθεση καθηκόντων σε αυτές (Απορριπτική Απόφαση Ελεγκτικού για Προγραμματική 

https://emdydas.gr/images/stories/news/12.4.2022_ste_ife_meletes_aitisi_akyrosis_8762.pdf
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Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό  .pdf και κυρίως η Απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για Αναπτυξιακό Οργανισμό   .pdf). Ο αγώνας μας, σε συνεργασία με τις 

εμπλεκόμενες Ομοσπονδίες πρέπει να συνεχιστεί.  

 

Αποθεματικό και Επίδομα 6‰ 

 Στις 12/5/2021 καταβλήθηκε από το ΤΕΕ στους λογαριασμούς που έχουμε δώσει για τον 

τρέχοντα πόρο 6‰, το ποσό του αποθεματικού που αντιστοιχεί στους 26 μήνες Νοέμβριο 2011 έως και 

Δεκέμβριο 2013. Το ποσό (που ανέρχεται στα 1708 € μεικτά μείον 20% παρακράτηση φόρου, δηλαδή 

1366 € καθαρά), καταβλήθηκε μέσω ΕΑΠ και το έλαβαν όσοι ήταν δικαιούχοι το 2011 και είναι ενεργά 

απογεγραμμένα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και όσοι πρόσφατοι συνταξιούχοι (μετά το 2018) είχαν 

απογραφεί στην ΕΜΔΥΔΑΣ και είχαν δώσει (οι ίδιοι ή η Υπηρεσία τους) εγκαίρως το ΦΕΚ της 

αποχώρησης τους. Τον Ιανουάριο του 2022 αποδόθηκε και το υπόλοιπο ποσό που αφορά στα έτη 2014 

έως και Μάιο 2019, (2660 € μεικτά μείον 20% παρακράτηση φόρου, δηλαδή 2129 € καθαρά, 

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/27.1.2022_katavoli_apothematikou_8693.pdf). 

Εκκρεμεί δυστυχώς ακόμη η παράταση απόδοσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσα στο 2022. 

Αναπτύχθηκε Σύστημα Υποβολής αιτημάτων καταβολής αναδρομικών 6ο/οο του ΤΕΕ. Pdf  [Είσοδος στην 

Εφαρμογή] 

 Όσον αφορά τον τρέχοντα πόρο, η απόδοση του μέσα στο 2020 ήταν συνολικά 560 € μεικτά, 

ενώ για το 2021 ήταν περίπου 900 €, ενώ ελπίζουμε το 2022 να ανέλθει στα 1000 περίπου €. 

 Ως ΔΣ έχουμε ήδη διαμορφώσει νέα πρόταση για την αύξηση του ποσοστού του πόρου και τη 

διεκδίκηση και του υπόλοιποι μέρους του αποθεματικού , κάτι που οφείλει να διαχειριστεί ορθά το νέο 

ΔΣ. 

 

Ασφαλιστικό 

 Τα τεράστια θέματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την περίοδο αυτή ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

αφορούν: 

 1. Τις δυσμενείς μεταβολές στους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που έφεραν 

Εγκύκλιοι του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον 09/2020 στους διπλοασφαλισμένους μας 

συναδέλφους για την αξιοποίηση του παράλληλου αλλά και του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, για την 

οποία η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προχώρησε σε Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως η οποία θα εκδικαστεί μέσα στο 

2022 .pdf  

2. Καταθέσαμε επίσης Αίτηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και 39 συναδέλφων σχετικά με τους παλαιούς 

ασφαλισμένους (προ 1993) οι οποίοι έχουν διοριστεί ως τακτικοί υπάλληλοι μετά την 1-1-1993  .pdf Η 

κίνηση μας αυτή δικαιώθηκε μια και με το άρθρο 23 του ν. 4892/2022  όλες αυτές οι περιπτώσεις 

περιλήφθηκαν στην ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Επιλογή ασφαλιστικού Φορέα για πρώην 

διπλοασφαλισμένους, συμπερίληψη και των προ 93 ασφαλισμένων που διορίστηκαν μετά το 93  .pdf 

3. Κάναμε πλήθος παρεμβάσεων στον ΕΦΚΑ για το τεράστιο θέμα με τις λανθασμένες οφειλές 

ασφαλιστικών εισφορών που εμφανίστηκαν σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς και 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/16.11.2021_elegktiko_anaptyxiakos_8638.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/14.2.2022_elegktiko_anaptyx_8716.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/27.1.2022_katavoli_apothematikou_8693.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/17.5.2021_anadromika_8489.pdf
https://anadromika.tee.gr/
https://anadromika.tee.gr/
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.3.2021_aitisi_akyrosis_diadohiki_8445.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.12.2020_enimerosi_diploasfalismenoi_8371.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/21.2.2022_enimerosi_diploasfalismenoi_8719.pdf
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εξαιτίας των οποίων είχαμε απολέσει την ασφαλιστική μας ενημερότητα. Τα προβλήματα αυτά σε γενικές 

γραμμές έχουν επιλυθεί και κεντρικά και αφού κάνουμε αιτήσεις διαγραφής από “αυτοαπασχολούμενοι”. 

4. Καταθέσαμε δύο πλήρεις αναφορές στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μία για τις λανθασμένες 

οφειλές σε μισθωτούς (εδώ) και μία για την μη απόδοση της Προσαύξησης Σύνταξης στους 

διπλοασφαλισμένους συναδέλφους μας (εδώ). Και οι δύο Εκθέσεις Ελέγχου της Αρχής μας δικαιώνουν 

και εγκαλούν τον ΕΦΚΑ για τις ολιγωρίες του (εδώ και εδώ) 

5. Προχωρήσαμε σε Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 1 Οκτώβρη 2020 και συγκέντρωση 

στο Υπ. Εργασίας με αίτημα διεκδίκησης - Να καταβληθούν επιτέλους οι συντάξεις στους συνταξιούχους 

- τέσσερα χρόνια είναι αρκετά! .pdf καθώς και συμμετείχαμε σε συγκέντρωση την Τρίτη 30/3/2021.pdf  

6. Προχωρήσαμε σε Συλλογή Υπογραφών για λανθασμένες Οφειλές ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΚΕΑΟ.pdf  

7. Διοργανώσαμε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία την Τετάρτη 20/10/2021, 11πμ: 

Διαδικτυακό Σεμινάριο "Διαδικασίες και Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Μηχανικών" και συμμετείχαμε σε 

αντίστοιχες εκδηλώσεις Πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ και περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ σε Κοζάνη, 

Καστοριά, Ηράκλειο και Χανιά. 

8. Κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις σχετικά με την επιστροφή εισφορών στους κλάδους του πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ (Εφάπαξ από 1/1/2019 και Επικουρικό από 1/1/2020). 

9.  Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ περί δυνατότητας επιλογής του 

Φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017  .pdf 

Υπ. Εργασίας e-ΕΦΚΑ : Εγκύκλιος 13/5.4.2022 .pdf 

 

Η ιδιωτικοποίηση – κεφαλαιοποίηση της ασφάλισης επιταχύνθηκε με τα εξής 

χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Α. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και να 

απλοποιήσει τη διαδικασία και το χρόνο έκδοσης των συντάξεων, εκχωρεί αυτή την αρμοδιότητα  σε 

πιστοποιημένα, όπως ισχυρίζεται, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Αφού απαξίωσαν διαχρονικά και 

μεθοδευμένα τα τελευταία 13 χρόνια πλήρως τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα οδήγησαν στη διάλυση λόγω 

της αποτυχημένης όπως αποδεικνύεται ενοποίησης, τους στέρησαν μέσα και προσωπικό, τους 

υφάρπαξαν τα αποθεματικά, τώρα ετοιμάζονται να ρίξουν τη χαριστική βολή. 

(https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.4.2021_syntaxeis_idiotes_8471.pdf) 

Ευχόμαστε βέβαια έστω και αυτό το σύστημα να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων, 

γιατί μετά δεν ξέρουμε τι άλλο τους απομένει να σκεφθούν για την απονομή συντάξεων στην ώρα τους. 

Β. Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης παρεμβήκαμε με αναλυτικές 

ανακοινώσεις μας: Όχι στην κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης .pdf , και Σχετικά με την 

κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης  .pdf και αναδείξαμε ότι το Νομοσχέδιο  αλλάζει πλήρως 

τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης μετατρέποντας την σε χρηματιστηριακό στοίχημα, με 

τεράστιες επισφάλειες για όλους τους ασφαλισμένους. Επιπροσθέτως συμμετείχαμε στις 

σχετικές κινητοποιήσεις, γιατί εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια και 

συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/18.3.2022_anafora_ead_8741.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/18.3.2022_anafora_ead_8743.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/11.7.2022_ekthesi_ead_8825.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/29.9.2022_ead_parallili_8878.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/28.9.2020_afisa_stasi_asfalistiko.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/23.3.2021_sygkentrosi_ergasias_8447.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/21.09.2021_ypografes_efka_8582.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cWBNMEeEn9Y
https://www.youtube.com/watch?v=cWBNMEeEn9Y
https://emdydas.gr/images/stories/news/11.4.2022_egkyklios_efka_8761.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/11.4.2022_egiklios_2022efka_13.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.4.2021_syntaxeis_idiotes_8471.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/28.7.2021_kafalaiopoiisi_epikouriko_paradigmata_8554.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/12.7.2021_kafalaiopoiisi_epikouriko_8541.pdf
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 Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την 

επιχειρηματικότητα  στην  κοινωνική  ασφάλιση. 

 Όχι στην ιδιωτικοποίηση της, μέσω επαγγελματικών ταμείων 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες 

Τέλος ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχουμε αναρτήσει διαθέσιμα για όλους: 

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό.   .pdf 

Παράδειγμα : Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ .zip 

Παραδείγματα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου με τα ποσοστά Αναπλήρωσης του Ν.4670/20  

.pdf 

Παραδείγματα Υπολογισμού .xls 

Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοασφαλισμένου στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ  .pdf  

Παραδείγματα Υπολογισμού Κύριας Σύνταξης Δημοσίου, Επικουρικού, Εφάπαξ και ΜΤΠΥ.   .doc 

Παραδείγματα Υπολογισμού  .xlsx 

και διεκδικήσαμε Σχετικά με τη συνταξιοδότηση Γυναικών και Μητέρων Ανηλίκων από το πρώην 

ΤΣΜΕΔΕ   .pdf  με αρνητική απάντηση Υπ. Εργασίας : Απάντηση σε πρότασή σας σχετικά με τη 

δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) μητέρων ανηλίκων τέκνων  .pdf. 

Σε συνεργασία με συναδέλφους συνταξιούχους κατατέθηκαν Αποζημιωτικές Αγωγές Διπλοασφαλισμένων 

Μηχανικών .pdf 

 

Προσλήψεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας για την τεράστια υποστελέχωση σε Διπλωματούχους Μηχανικούς σε όλες 

τις Υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο κύκλο κινητικότητας (ζητήθηκαν 1230 

θέσεις Μηχανικών από τους φορείς), αντί για προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας 

βλέπουμε κυρίως προκηρύξεις για ΙΔΟΧ υπαλλήλους (οι οποίες αυξάνουν συνεχώς και θα γενικευτούν 

όσο πλησιάζουμε σε τυχόν εκλογές). 

Ως αποτέλεσμα των μεγάλων κινητοποιήσεων που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, 

πετύχαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια την προκήρυξη πολλών θέσεων Διπλωματούχων 

Μηχανικών. Η προκήρυξη 13Κ/2021 αφορούσε σε περίπου 650 θέσεις Μηχανικών ε ΟΤΑ Α’ και Β’ 

βαθμού, ενώ δόθηκε πρόσθετη πρόσληψη άλλων 150 Μηχανικών από τους επιλαχόντες του 

διαγωνισμού αυτού αποκλειστικά για τους Δήμους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε ΥΔΟΜ. Σε 

μικρότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για ΑΕΙ και Υπουργεία, προβλέφθηκαν επίσης κάποιες δεκάδες 

θέσεων Μηχανικών. Οι προσλήψεις αυτές είναι σε αναμονή έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων, ενώ για 

το 2023 εξαγγέλθηκαν άλλες 350 προσλήψεις Μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, κάποιες για το 

Υπουργείο Υποδομών και λιγότερες για άλλους φορείς. Όπως έχουμε επισημάνει, με περίπου 300 

αποχωρήσεις συναδέλφων ετησίως, οι προσλήψεις αυτές ισοφαρίζουν 2-3 έτη απωλειών και δεν 

αποκαθιστούν την υπερδεκαετή απώλεια χιλιάδων συναδέλφων. Σηματοδοτούν όμως μια σοβαρή 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/18.9.2020_efapax_tsmede_paradeigma_8299.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/18.9.2020__paradeigmα_ypologismou_efapax_tsmede.xlsm.zip
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/27.5.2021_paradeigma_tsmede_n4670_8500.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/27.5.2021_misthotos_tsmede_n4670_8500.xls
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/3.8.2020_sintaxiodotiki_apofasi.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/10.5.2019_ypologismos_sintaxis_dimosiou_7797.doc
https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/10.5.2019_paradeigma_dimosiou.xlsx
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/9.9.2020_miteres_anilikon_tsmede_8285.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/8.12.2020_yp_ergasias_miteres_anilikon_orthi_epan_3556.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/14.4.2022_apozimiotikes_agoges_8765.pdf
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αλλαγή κατεύθυνσης για την παρουσία των Μηχανικών στο Δημόσιο η οποία όδευε επί δέκα ολόκληρα 

χρόνια στην εξαφάνιση. 

Αναδείξαμε το μεγάλο θέμα της δημόσιας διοίκησης που αφορά στην διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού και ιδιαίτερα, την πλήρωση θέσεων ευθύνης με θεσμικές διαδικασίες και όχι με απευθείας 

αποφάσεις αιρετών. Παροτρύναμε με κάθε τρόπο τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, να παρακολουθούν τις 

διαδικασίες ψήφισης των Οργανισμών εσωτερικής Υπηρεσίας των Φορέων στην περιοχή τους και να 

παρεμβαίνουν προκειμένου να αποφευχθούν αδικίες και καταστροφικές για τον κλάδο, ενέργειες.  

 

Υπηρεσίες Δόμησης 

 
Τρεις Ομοσπονδίες συνδιοργανώσαμε για πρώτη φορά δύο βδομάδες απεργίας – αποχής από 

διαδικασίες του e adeies στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας με αρκετά καλά αποτελέσματα. Είχαν προηγηθεί 2 

μεγάλες διαδικτυακές συσκέψεις με συναδέλφους/σες από τις Υπηρεσίες Δόμησης όλης της χώρας με 

πολύ καλή συμμετοχή.  

Δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε. Οι 

Υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη (Ν. 

3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απ’ τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς 

κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού, Μηχανογράφησης, αρχείου, 

κλπ,) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να 

έχουν διογκωθεί. Οι αιρετοί ή αποφεύγουν να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν τον έλεγχο 

των ΥΔΟΜ. Έκτοτε παρά τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, δίνεται κυρίως βάρος στις συνεχείς 

παρατάσεις διοικητικής υποστήριξης των ήδη υπολειτουργούντων ΥΔΟΜ, η πιο πρόσφατη έληξε στις 

28/2/2022, πιστοποιώντας και διαιωνίζοντας ουσιαστικά τη δυσλειτουργία τους επί 12 έτη.  

Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης πανελλαδικά σύμφωνα με περσινά 

στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, (τα πράγματα έχουν χειροτερέψει έκτοτε) είναι τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έχουν συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της Χώρας, οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν 

Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, 

λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ. Επίσης από τη Μελέτη προκύπτει ότι:  η μεγάλη πλειοψηφία 

των δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ  τριάντα τρείς (33) δήμοι άνω των 25.000 

κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων  

περισσότεροι από τους μισούς μεσαίους Δήμους δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ Από τις 168, οι 4 δε διαθέτουν 

καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, 

άλλες 28 μονάχα 2 και 16 διαθέτουν 3 Μηχανικούς. Οι 98 από τις 168 δηλαδή ΥΔΟΜ λειτουργούν με 

ελλιπέστατο προσωπικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου. Επιπρόσθετα 

απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες μιας και 20 από αυτές δε διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 

δε διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δε διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δε διαθέτουν 

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέμβει επανειλημμένα στα όργανα εξουσίας του Κράτους 

κοινοποιώντας διάφορα πορίσματα, ενώ ειδικότερα με το από 3.11.2017 έγγραφό του με ΑΠ 

Φ.1300.2/48622/2017 κάνει πολύτιμες διαπιστώσεις, ενώ καταλήγει ότι πρέπει να στελεχωθούν άμεσα 

οι Υ.ΔΟΜ. των Δήμων διότι παραβιάζονται οι αρχές της νομιμότητας και της χρηστής Διοίκησης (επί της 

ουσίας παραβίαση του άρθρου 10 του Συντάγματος που αναφέρεται στο δικαίωμα αναφοράς προς τις 
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Αρχές αλλά και της παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος). Πολύ σημαντική επίσης είναι η αναφορά... 

« χρήζει προσοχής το γεγονός ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένες νομικές συνέπειες στους Δήμους που 

δεν έχουν προβεί μέχρι το 2016 στην οργάνωση και στελέχωση των ΥΔΟΜ». Οι αρμοδιότητες που 

περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, 

ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, ν.4735/20, 4759/20, κλπ) και υποχρεούνται να ασκούν 

οι ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:  

1. Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης  

2. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4- 29, ΦΕΚ 153Α 

/29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά 

Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 

60 του ν.4643/19)  

3. Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών  

4. Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.  

Αντίστοιχα οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται 

τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη - 

πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. (περίπτ. α' 

παρ. 2 άρθρο 97Α Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 181 του Ν. 4555/18 , αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 376 του Ν.4700/20 και το άρθρο 43 του Ν.4735/20). Εξάλλου, όπως έχουμε 

επισημάνει και στο παρελθόν, για να είναι εύρυθμη η λειτουργία των ΥΔΟΜ, θα πρέπει για την επάρκειά 

της να εισαχθούν προς εξέταση κι άλλα κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, 

μορφολογία, πληθυσμός, νησιωτικότητα, πλήθος εκδιδομένων πράξεων, κλπ. Η ελάχιστη στελέχωση 

συνεπώς κάθε ΥΔΟΜ (Διεύθυνσης ή και Τμήματος) οφείλει να είναι συνάρτηση και των παραπάνω 

παραγόντων, με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων.  

Πλέον αυτών εισήχθη με το ν. 4759/20 η αρμοδιότητα οι ΥΔΟΜ να συστήσουν ΣΥΠΟΘΑ Β’. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι, η εκτίμηση πως το στελεχιακό δυναμικό των 5 μηχανικών (ΠΕ ή ΤΕ) δεν επαρκεί 

ούτε κατ΄ ελάχιστον σε επίπεδο Τμήματος πόσο άλλωστε σε επίπεδο Διεύθυνσης σύμφωνα με την 

ανάλυση των παραπάνω. Επιπρόσθετα θεσμοθετήθηκαν ασφυκτικές προθεσμίες για τον έλεγχο των 

υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα, μείωση από τις 30 μέρες του ν.4495/17, στις 15 

μέρες, με τις 2 μέρες να είναι ως υποχρεωτικές για τον έλεγχο σε κάθε στάδιο, εκτός από το διάγραμμα 

κάλυψης, προς έκδοση οικοδομικής αδείας. Δηλαδή, κατ’ ουσία, απαγορεύεται ο υπάλληλος της ΥΔΟΜ 

να απουσιάζει από την Υπηρεσία του για οποιοδήποτε λόγο, αφού δεν έχει αντικαταστάτη μιας και οι 5 

μηχανικοί ανά κλάδο ειδικότητας που ορίζονται δεν έχουν αντικαταστάτη (τροποποίηση του άρ.38, παρ. 

5 του 4495/17). Και χωρίς να συνυπολογίσουμε τα τυχόν παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται ή 

τη συμμετοχή τους σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια ή και το Μη.Μ.Ε.Δ..  

Τέλος οι νέοι φορείς που προβλέπει το τμήμα Α’ (άρθρο 1 ως 6) του Ν. 4495/17 μετά από 4 έτη 

δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί (Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα Παρατηρητηρίων και Ελέγχου 

Δόμησης), προφανώς για λόγους αδυναμίας στελέχωσης μιας και απαιτούνται πολλαπλάσιοι Μηχανικοί 

από αυτούς που υπηρετούν σήμερα στις ΥΔΟΜ. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ισχύοντος Ν.4495/2017, 

της ερμηνευτικής εγκυκλίου 2/2019 και το άρθρο 49 του 4759/2020, η εν γένει διαχείριση των 

αρμοδιοτήτων της αστυνόμευσης των Κατασκευών (Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου και 

διαχείριση υποθέσεων παλιών – νέων αυθαιρέτων – επιβολής προστίμων σύνταξης χρηματικών 

καταλόγων – διαγραφής κλπ) παραμένει στις ΥΔΟΜ. Οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντριπτικά 
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αποτελέσματα στις Υπηρεσίες, το Περιβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στα λαϊκά συμφέροντα. 

Εκφράσαμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που υποβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και εκχωρεί 

αρμοδιότητες σε ιδιώτες.  

Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού με άλλες Ομοσπονδίες 

διεκδικούμε:  

 Επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, 

καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων. 

 Νέες προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ μέσω του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων καθώς και του 

λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις 

εργασίας και κατά αποκλειστικότητα στις ΥΔΟΜ. 

 Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματική 

δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο 

λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται. 

 Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή 

αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην 

ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα 

νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση 

αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ). 

 Επανεξέταση των Επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη 

λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης. 

 Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους. 

 Νομική Υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη 

των Υπαλλήλων για τις Υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται. 

 Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο 

νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να 

συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες. 

 Υποχρεωτική προέγκριση άδειας σε όλες τις Κατηγορίες από την αρμόδια ΥΔΟΜ. 

 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας. Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης 

που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και 

εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως 

και το Σύνταγμα επιτάσσει.  

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την αποτροπή των παραπάνω δυσμενών εξελίξεων και θα 

υπερασπιστούμε το αντικείμενο της εργασίας μας και τη λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος του 

λαού και του Περιβάλλοντος. 

 

Συντονισμός Ομοσπονδιών – Μια σημαντική κατάκτηση 

Διαφωνώντας με το νομοσχέδιο για τους Ιδιώτες στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων, επτά 

συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες μετά την κοινή ανακοίνωση στις 12/11/2020, προχωρήσαμε οι 6 από 

αυτές, στο από 16/11/2020 Εξώδικο μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία – Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., 

όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αποχή η οποία με διαδοχικές επεκτάσεις 

έφτασε συνολικά στις 15 βδομάδες μέχρι και της 5/3/2021 με την ψήφιση του Νόμου. Η 

κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε προχώρημα και συνέχεια της απεργίας-αποχής επί 5 βδομάδες που 



12 
 

μόνοι μας ως ΕΜΔΥΔΑΣ ξεκινήσαμε το 02/03-2020 ενάντια στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Όπως αναφέρουμε και στην προηγούμενη παράγραφο με ΠΟΕ ΟΤΑ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

προκηρύξαμε 2 εβδομάδες απεργίας-αποχής στις ΥΔΟΜ και στάση εργασίας με συγκέντρωση στο ΥΠΕΝ. 

Με τις συναγωνιζόμενες Ομοσπονδίες διαμορφώσαμε κοινά αιτήματα: 

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί 

αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού 

διεκδικούμε: 

 των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και 

σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου 

 

τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες 

  

  

Συμμετείχαμε σε όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις (κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020 με 

συγκέντρωση στο Υπ. Εσ., παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γ.Γ. και όχι τον Υπουργό στο 

Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, 

παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή την ημέρα ψήφισης του νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις). Η κοινή 

αυτή στάση Ομοσπονδιών δεν προέκυψε εύκολα και αυτόματα, αλλά αποτέλεσε ένα σημείο ωριμότητας 

και κοινής συνειδητοποίησης ότι τα κοινά προβλήματα της υποστελέχωσης και των ιδιωτικοποιήσεων 

υπερβαίνουν συντεχνιακές ή άλλες διαφορές. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τη συνεχίζουμε και να τη 

βαθύνουμε με κοινές τοπικές δράσεις και παρεμβάσεις.  

Μισθολογικά Θέματα 

Δώδεκα χρόνια παγωμένων αποδοχών είναι αρκετά. Οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια αλλά 

και σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση. Οι Διπλωματούχοι 

Μηχανικοί του Δημοσίου δε μπορούμε άλλο να επωμιζόμαστε τεράστιες ευθύνες με μισθούς 

εξευτελιστικούς.  Εκκινούμε κινητοποιήσεις και διεκδικούμε: 

Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας 

(αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική 

χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Να 

θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε 

αυτή την κατεύθυνση, όπως σε όλα τα προγενέστερα Μισθολόγια. 

Β. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας.  

Γ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη 

μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να 

προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε. 

Δ. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, που 

αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη χιλιομετρική αλλά και την 

ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις μας: 

https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf 

https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf
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Ε. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που 

αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους 

στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι 

συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 

800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική 

εμπειρία που δεν προσμετράτε πουθενά. Να αποδοθεί η Προσωπική διαφορά, σε όσους προέρχονται από 

«παγωμένους» διαγωνισμούς του 2009-2010. Να αναγνωρισθεί μισθολογικά κάθε είδους προϋπηρεσία 

στο Δημόσιο (πχ 8μηνα). Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν 

μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με 

αναδρομική ισχύ.  

ΣΤ. Η πρόσφατη πρόβλεψη του Ν.4940/2022 για την αναστολή της περικοπής της 

προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή Μισθολογικών Κλιμακίων διεκδικούμε να επεκταθεί 

από 1/1/2022. 

Ζ.  Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ Μηχανικών. 

Δικαίωση Συναδέλφου για την αποζημίωση άρθρου 55 του Π.Δ. 410/22 σε ΙΔΑΧ Μηχανικούς .pdf 

Η.  Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων και Συμβούλια με 

διαφανή κριτήρια επιλογής. 

 Θ. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με 

πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο να δίνονται στον ιδιωτικό τομέα και να το 

στερούνται στον δημόσιο, ακόμα και τώρα που όπως ισχυρίζονται ότι απεμπλακήκαμε από μνημόνιο 

Εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων… 

 Ι.  Αναπροσαρμογή του κατώτατου εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο (και κατ’ 

επέκταση όλων) τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού. 

 ΙΑ.  Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (ΤΠΔΥ, ΟΑΕΔ, Εισφορά 

Αλληλεγγυής κλπ) 

IB.  Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους 

Διπλωματούχους  μηχανικούς που εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους. Υπόμνημα σχετικά με την 

Γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για την ''Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας''  .pdf 

 

 Η μισθολογική υποτίμηση των Διπλωματούχων Μηχανικών, έχει φτάσει στα όρια της, ειδικά σε 

μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας και πληθωρισμού, που εξανεμίζει τα εισοδήματα μας. Οι ανάγκες 

των οικογενειών μας δε χωράνε σε voucher, η παραγωγικότητα της επιστημονικής μας εργασίας δεν 

αμείβεται με pass. Βγαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε Αυξήσεις στις αποδοχές μας. Ανάπτυξη δε γίνεται 

με κακοπληρωμένους Μηχανικούς. 

 

Επιμόρφωση 

Διεκδικήσαμε σεμινάρια με σύγχρονη θεματολογία και παραδώσαμε στο ΙΝΕΠ αντίστοιχες προτάσεις μας. 

[Προτάσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των Διπλωματούχων Μηχανικών.pdf] και 

https://emdydas.gr/images/stories/news/8.4.2022_apofasi_apozimeiosi_8760.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/17.3.2022_ypomnima_anthigieino_8735.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/2.7.2021_protaseis_epimorfosis_diplomatouxon_mixanikon_8534.pdf
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Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για Μηχανικούς  pdf Κάποια έχουν ήδη εκκινήσει και είμαστε σε 

αναμονή ανταπόκρισης για τις υπόλοιπες προτάσεις μας. Διοργανώσαμε όμως με μεγάλη επιτυχία με δικά 

μας μέσα και δυνάμεις, 3 σεμινάρια με το συνάδελφο κο Παπασταμάτη για τις αλλαγές στις Δημόσιες 

Συμβάσεις και ένα για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Και τα τέσσερα (4) είχαν 

συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων και χιλιάδες προβολές στην ασύγχρονη εκδοχή τους. Μια 

προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί και από το επόμενο ΔΣ. 

 

Δικαστικές Αποφάσεις - Προσφυγές  

Υπήρξε η Δικαίωση Συναδέλφου μας από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η οποία και έκρινε Νόμιμη τη 

συμμετοχή στην απεργία - αποχή από την αξιολόγηση και απέρριψε τον άδικο αποκλεισμό του 

συναδέλφου μας από τις κρίσεις των Διευθυντών του ΥΠΕΝ. Εκδόθηκε Γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (226/2019) για τα Integrated Master με πολύ αρνητικές προβλέψεις. 

Το ΣτΕ απέρριψε την Αίτηση Ακυρώσεως της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, 

της παραγράφου 4 της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη 

(ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 του ν.4495/17, που αφορά στην 

έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3. Η απόφαση, στηρίζεται στο ότι η Ένωση μας «δεν έχει, 

κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης» και «στους προαναφερθέντες 

καταστατικούς σκοπούς της δεν περιλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού ή οικιστικού)» 

και συνεπώς  «η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, για έλλειψη έννομου συμφέροντος της 

αιτούσας, ως απαράδεκτη». Η απόρριψη δηλαδή έγινε για “τυπικούς λόγους” και όχι για λόγους ουσίας.  

Επίσης, με την απόφαση 15117 / 2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε "ως 

αβάσιμη" η αγωγή 50 συναδέλφων μας που διεκδικούσαν την επιστροφή των εισφορών που είχαν 

καταβάλλει στον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης, για τα έτη 2007 – 2015, όπου και καταργήθηκε λόγω 

του Ν.4387/16. Κατοχυρώθηκε όμως ότι ο χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση όσο λίγος και να 

είναι προσμετράτε ως προσαύξηση σύνταξης. 

Απορρίφθηκε η Αίτηση Ακύρωσης που καταθέσαμε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

σχετικά με την τοποθέτηση Μετακλητού Υπαλλήλου ως Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, πάλι για λόγους 

«Έννομου συμφέροντος». 

Εκκρεμεί η απόφαση επί των Αιτήσεων Ακυρώσεως που έχουμε καταθέσει στο ΣτΕ για 

Οργανισμούς Περιφερειών, για την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση. 

Τέλος προσφύγαμε και για τις ΥΔΟΜ που δημιουργήθηκαν μέσω Αναπτυξιακών Οργανισμών μαζί 

με την ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

 

 

Θεσμικές Συναντήσεις 

Στην τριετή διάρκεια της θητείας του ΔΣ πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συναντήσεις με τον 

Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Υπουργό Εσωτερικών, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, με 

τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τον προηγούμενο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών 

https://emdydas.gr/images/stories/news/28.3.2022_epimorfotika_seminaria_inep_8748.pdf
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Υποθέσεων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με Γενικούς Γραμματείς των παραπάνω 

Υπουργείων, με Διοικητές και Υποδιοικητές Οργανισμών (ΕΦΚΑ κλπ), με Συντονιστές Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, με Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Έγιναν επίσης συναντήσεις - διαδικτυακές και δια ζώσης 

- με Εργοληπτικές Οργανώσεις, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, με το ΕΣΒΥΚ, με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και 

Προέδρους Περιφερειακών ΤΕΕ. Πραγματοποιήθηκαν τέλος ενημερωτικές συναντήσεις με τα 

κοινοβουλευτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25) τα οποία και ενημερώσαμε για τις θέσεις και 

τις διεκδικήσεις μας. 

 

Παρεμβάσεις σε Νομοσχέδια 

Συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις μας σε Νομοσχέδια που μας αφορούν, όπως την Παρέμβαση της ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, 16/7/2021 , για: 

την άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος  .pdf  ,  

τις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα΄΄  .pdf  

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη Διαβούλευση του ν/σ ''Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων"  .pdf  

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις Νομοσχεδίου ΥΟΘ ΥΠΕΝ  .pdf  

Δικαίωμα Υπογραφής ΙΔΟΧ Μηχανικών - Επέκταση Νομικής Υποστήριξης.  .pdf  

Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με 

τίτλο '' Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ''  .pdf 

Υπόμνημα επί του Ν/Σ ''Πρότυπες Προτάσεις για έργα Υποδομής και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών''  .pdf 

Παρέμβαση Προέδρου ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο Ν/Σ για 

τον ΕΦΚΑ 

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Βουλή για το Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών (βίντεο) το 2020 
Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής κατά την ακρόαση 

Φορέων για το Περιβαλλοντικό Ν/Σ στις 29/4/2020 
Παρέμβαση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην Επιτροπή της Βουλής για Ν/Σ ΟΤΑ και ΥΔΟΜ 
Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη συζήτηση του ν/σ ''Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας'' 
Παρέμβαση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το Χωροταξικό 

Ν/Σ 
Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην ακρόαση Φορέων για το Ν/Σ των Δημοσίων Συμβάσεων 

Παρεμβάσεις σε ΜΜΕ – Συντονισμούς Σωματείων 

Παρέμβαση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο ρ/σ "Κόκκινο"  

Παρέμβαση του Προέδρου του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε σύσκεψη Ομοσπονδιών και Σωματείων για το 

Νόμο Χατζηδάκη στο Σπόρτινγκ  

https://emdydas.gr/news-po/3195-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-στη-διαρκή-επιτροπή-παραγωγής-και-εμπορίου-της-βουλής,-16-7-2021.html
https://emdydas.gr/news-po/3195-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-στη-διαρκή-επιτροπή-παραγωγής-και-εμπορίου-της-βουλής,-16-7-2021.html
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/25.11.2021_Anthigeieino_2021_8645.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/10.5.2021_tilergasia_8480.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/9.11.2021_ns_eaadhsy_8632.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/20.7.2021_paremvasi_ydom_poleodomiko_8550.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/7.4.2021_ypografi_idoh_8458.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/19.1.2022_ns_e_ΕΦΚΑ_8686.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/28.2.2022_ypomnima_ypodomon_8730.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ox7tu-UO4zw
https://www.youtube.com/watch?v=ox7tu-UO4zw
https://emdydas.gr/news-po/2678-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-στη-βουλή-για-το-ν-σ-του-υπ-εσωτερικών.html
https://emdydas.gr/news-po/2746-παρέμβαση-του-προέδρου-της-πο-εμδυδασ-στην-επιτροπή-εμπορίου-της-βουλής-κατά-την-ακρόαση-φορέων-για-το-περιβαλλοντικό-ν-σ-στις-29-4-2020.html
https://emdydas.gr/news-po/2746-παρέμβαση-του-προέδρου-της-πο-εμδυδασ-στην-επιτροπή-εμπορίου-της-βουλής-κατά-την-ακρόαση-φορέων-για-το-περιβαλλοντικό-ν-σ-στις-29-4-2020.html
https://emdydas.gr/news-po/2882-παρέμβαση-πο-εμδυδασ-στην-επιτροπή-της-βουλής-για-ν-σ-οτα-και-υδομ.html
https://emdydas.gr/news-po/2948-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-κατά-τη-συζήτηση-του-ν-σ-εκσυγχρονισμός-της-χωροταξικής-και-πολεοδομικής-νομοθεσίας.html
https://emdydas.gr/news-po/2948-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-κατά-τη-συζήτηση-του-ν-σ-εκσυγχρονισμός-της-χωροταξικής-και-πολεοδομικής-νομοθεσίας.html
https://emdydas.gr/news-po/2953-παρέμβαση-πο-εμδυδασ-στη-διαρκή-επιτροπή-παραγωγής-και-εμπορίου-της-βουλής-για-το-χωροταξικό-ν-σ.html
https://emdydas.gr/news-po/2953-παρέμβαση-πο-εμδυδασ-στη-διαρκή-επιτροπή-παραγωγής-και-εμπορίου-της-βουλής-για-το-χωροταξικό-ν-σ.html
https://emdydas.gr/news-po/3053-παρέμβαση-της-πο-εμδυδασ-στην-ακρόαση-φορέων-για-το-ν-σ-των-δημοσίων-συμβάσεων.html
https://soundcloud.com/dpenef/laga2jfth1rg
https://www.youtube.com/watch?v=RQHXr5zo80I
https://www.youtube.com/watch?v=RQHXr5zo80I
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14-02-2022 Δημήτρης Πετρόπουλος - Ψάλτης-Χατζηδημητρίου στον Real FM  

Άρθρο Καθημερινής: Πολεοδομίες, ένας γόρδιος δεσμός για τους δήμους  

Ρεπορτάζ του Star για τις αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών  

Παρεμβάσεις ΤΕΕ σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

Επιστολή ΤΕΕ : Μισθολογική Αναβάθμιση Διπλωματούχων Μηχανικών στη Δημόσια Διοίκηση.  .pdf  

'Εγγραφο ΤΕΕ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα .png  

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ υποστηρίζει τα αιτήματα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  .pdf  

ΤΕΕ Δελτίο Τύπου : Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς των πολυτεχνείων και 

πολυτεχνικών σπουδών  .docx  

TEE : Μοριοδότηση των Integrated Master κατά τη διαδικασία κρίσεων για την κάλυψη θέσεων 

ευθύνης.  .pdf  

Παρέμβαση ΤΕΕ για Integrated Master.   .pdf  

 

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις 

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κινητικότητα 2021 (Β΄ κύκλος). Παραμένουν Τεράστιες οι ανάγκες σε 

Μηχανικούς.   .pdf  

Δελτίο Τύπου για την ΄΄επιτάχυνση΄΄ της απονομής συντάξεων  .pdf  

Δελτίο Τύπου : Λήξη παροχής Διοικητικής Υποστήριξης των ΥΔΟΜ σε έταιρους Δήμους ή πως να 

προκαλέσετε πρόσθετο γραφειοκρατικό χάος.  .pdf  

Δελτίο Τύπου για την κατάσταση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.pdf  

Δελτίο Τύπου : σχετικά με την κινητικότητα 2021 (Α΄κύκλος). Παραμένουν τεράστιες οι ανάγκες σε 

Μηχανικούς.  .pdf  

Δελτίο Τύπου σχετικά με την κινητικότητα 2021 (Β΄ κύκλος). Παραμένουν Τεράστιες οι ανάγκες σε 

Μηχανικούς.   .pdf  

Δελτίο Τύπου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

σε ιδιώτες.  .pdf  

Δελτίο Τύπου σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώρο της 

πρώην ΠΥΡΚΑΛ   .pdf  

Δελτίο Τύπου : Λήξη παροχής Διοικητικής Υποστήριξης των ΥΔΟΜ σε έταιρους Δήμους ή πως να 

προκαλέσετε πρόσθετο γραφειοκρατικό χάος.  .pdf  

Δελτίο Τύπου για την κατάσταση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.pdf  

Σχετικά με τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας σε σεισμόπληκτες περιοχές.  .pdf  

Δελτίο Τύπου - σχετικά με επίθεση σε βάρος Υπαλλήλου σε Υπηρεσία Δόμησης  .pdf  

Καλώς ήλθατε στο Επιτελικό Κράτος - Με αφορμή την τεράστια Οικολογική καταστροφή  .pdf  

https://media.real.gr/filesystem/Multimedia/mp3/14-02-2022_Dhmhtrhs_Petropoylos_-_Calths-Xatzhdhmhtrioy_id61931.mp3
https://www.kathimerini.gr/society/562048444/poleodomies-enas-gordios-desmos-gia-toys-dimoys/
https://www.star.gr/eidiseis/politiki/590325/nea-aythaireta-me-thn-apeleytherwsh-twn-adeiwn
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/29.9.2021_epistoli_tee_yp_oikonomikon_23452.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/23.9.2021_tee_epagg.png
https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/11.12.2019_tee_yp_esoterikon.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/23.10.2019_tee_deltio_typou2.docx
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/30.11.2021_epistoli_tee_moriodotisi_29492.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2019/16.5.2019_paremvasi_tee_intergrated_master.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/24.11.2021_kinitikotita_2021_B_8644.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/21.10.2021_deltio_typou_epitaxinsi_aponomis_syntaxeon_8619.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/13.10.2021_dioikitiki_ypostiriksi_8611.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/6.7.2021_deltio_typou_tex_ypiresies_dimon_8536.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/25.6.2021_kinitikotita_deltio_typou_2021_8531.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/24.11.2021_kinitikotita_2021_B_8644.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/31.5.2021_anatpyxiakoi_deltio_typou_8501.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/14.4.2021_deltio_typou_ypourgia_8467.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/13.10.2021_dioikitiki_ypostiriksi_8611.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/6.7.2021_deltio_typou_tex_ypiresies_dimon_8536.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/5.10.2021_seismoi_irakleio_8594.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/17.6.2022_deltio_typou_ydom_8809.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/27.8.2021_epiteliko_foties_8565.pdf


17 
 

Δελτίο Τύπου από τη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου των 6 Ομοσπονδιών  .pdf  

Πρότυπες Εξώδικες Δηλώσεις αναφορικά με την παράλειψη διενέργειας κρίσεων από Φορείς του 

Δημοσίου .pdf  

Δελτίο Τύπου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στην γενικευμένη ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων.  .doc  

Το παράδειγμα της Ενέργειας δείχνει με σαφήνεια που οδηγούν οι ιδιωτικοποιήσεις  .pdf 

Δελτίο Τύπου για τις Συμβάσεις Παραχώρησης, τις Ιδιωτικοποιήσεις και την Υποβάθμιση των Δημόσιων 

Υπηρεσιών  .pdf 

 

Πρόσκληση για τη σύναψη Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Καταθέσαμε και φέτος 2022 στο Υπουργείο Εσωτερικών Πρόσκληση για διαπραγμάτευση σύναψης 

Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)  .pdf και αναμένουμε την απάντηση τους. 

 

Integrated Master 

Ένα θέμα το οποίο παραμένει δισεπίλυτο μέχρι σήμερα είναι αυτό των Integrated Master των Ισότιμων 

και Αντίστοιχων Διπλωμάτων του Εξωτερικού. Παρά τις διεκδικήσεις μας (Αίτημα Συνάντησης με τον 

Υφυπουργό Παιδείας για το θέμα των Integrated Master.   .pdf , Να δοθεί λύση επιτέλους στο θέμα των 

Integrated Master .pdf , Κοινή διαμαρτυρία Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. - Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για τη μη Μισθολογική 

Αναγνώριση των Integrated Master  .pdf ) το ΝΣΚ γνωμοδότησε αρνητικά και το Υπουργείο Παιδεία με 

πολύ μεγάλη καθυστέρηση νομοθέτηση την αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ στην αναγνώριση αυτή, χωρίς 

όμως ακόμα να έχει δρομολογηθεί (Υ.ΠΑΙ.Θ. : Μισθολογική αναγνώριση Integrated Master - 

συμπερίληψη των ισότιμων και αντίστοιχων Διπλωμάτων της αλλοδαπής  .pdf , Αναγνώριση από τον 

ΔΟΑΤΑΠ των Διπλωμάτων Αλλοδαπής ως Integrated Master  .pdf ) 

 

Αντεργατικός Νόμος Ν.4808/21 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ένωσε τη φωνή του μαζί με εκατοντάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες και την 

ΑΔΕΔΥ, στον κοινό αγώνα ενάντια στην εφαρμογή του επονομαζόμενου και Νόμου Χατζηδάκη 

(Ν.4808/21). Τα καταστατικά μας έχουν συσταθεί και εγκριθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και δε 

σκοπεύουμε να τα θυσιάσουμε για κανέναν και τίποτα. Τα σωματεία και οι Ενώσεις δημιουργήθηκαν με 

το αίμα, τις θυσίες και τους αγώνες των προηγούμενων γενεών, προκειμένου να διεκδικήσουν και 

προασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ν’ αντισταθούν στις αχόρταγες βλέψεις των εκάστοτε 

αγορών. Σήμερα λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του αντί συνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη, ήρθε η 

ώρα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, της κρίσιμης καμπής της ύπαρξης των συνδικάτων. Πρέπει να 

ορθώσουμε το ανάστημα μας στην εφαρμογή αυτού του Νόμου με τον οποίον θέλουν να 

χειραγωγήσουν, να φιμώσουν και στη συνέχεια να αφανίσουν κάθε φωνή αντίστασης. Αναλυτικά οι 

θέσεις μας https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/25.5.2021_ns_prostasia_ergasias_8496.pdf 

Πιο συγκεκριμένα και σε συντονισμό με την ΑΔΕΔΥ, Σωματεία και Ομοσπονδίες: Δεν τροποποιούμε τα 

καταστατικά μας στην κατεύθυνση του Ν. Χατζηδάκη, αλλά με βάση τις ανάγκες μας, συνεχίζουμε να 

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/4.12.2020_Omospondies_deltio_typou_final.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/17.6.2021_exodiko_kriseis_8526.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/13.1.2020_deltio_idiotikopoiiseis_8039.doc
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/26.8.2022_energia_8848.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/26.1.2022_deltio_typou_parahoriseis_8692.pdf
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/1.2.2022_prosklisi_esse_8696.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/1.2.2021_paideias_master_tropologia_8400.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/8.10.2021_integrated_8604.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/12.7.2022_POGEDY_POEMDYDAS_1496_8826.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/22.8.2022_apantisi_yp_Integrated_master_101261.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/9.9.2022_doatap_aitima_synantisis_8859.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/25.5.2021_ns_prostasia_ergasias_8496.pdf
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προκηρύσσουμε τις κινητοποιήσεις μας με τον μέχρι σήμερα τρόπο (χωρίς προσωπικό ασφαλείας και 

υποχρεωτική διαιτησία), δεν αποστέλλουμε τα στοιχεία μας στο ΓΕΜΗΣΟΕ, δε μειώνουμε τον αριθμό 

μελών των ΔΣ μας, δεν υλοποιούμε ηλεκτρονικές διαδικασίες εκλογών. Ειδικά οι τελευταίες κρύβουν 

πολλαπλούς κινδύνους: αποξενώνουν το σωματείο από τα μέλη του και τη δια ζώσης επικοινωνία, 

καταργούν το δημοκρατικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, καταργούν τη μυστικότητα και τη 

μοναδικότητα της ψήφου, εξαφανίζουν τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις των εργαζομένων, οδηγούν σε 

ποδηγέτηση των σωματείων από εργοδοτικά, πολιτικά και διευθυντικά στελέχη. Στα παραπάνω πλαίσια 

καταθέσαμε και Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  .pdf 

 

Αποτίμηση Κινητοποιήσεων και δράσεων 

 Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στήριξε και πρόβαλλε όπως μπορούσε τις τρεις μεγάλες Απεργίες – 

Αποχές που προκηρύξαμε. Η πρώτη 5 εβδομάδων το διάστημα Φλεβάρη – Μάρτη 2020 αφορούσε την 

ίδρυση Αναπτυξιακών Οργανισμών, η δεύτερη 15 εβδομάδων (Νοέμβριος 2020 – Μάρτης 2021) 

αφορούσε το Ν.4782/21 και την είσοδο ιδιωτών στην επίβλεψη των Δημοσίων Έργων και η τρίτη 2 

βδομάδων το Μάρτη 2022 για τις ΥΔΟΜ. Αποτελούν τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις του κλάδου μας –

από το 2016 και το Νόμο Κατρούγκαλου- και σε γενικές γραμμές αποτιμήθηκαν θετικά με μικρά 

προβλήματα. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συμμετοχή των συναδέλφων μας στη διαδικτυακή 

δημοσκόπηση που διεξαγάγαμε την Άνοιξη του 2021 [Απαντήσεις Ερωτηματολογίου μελών ΕΜΔΥΔΑΣ  

.pdf ] με πάνω από 2.100 συμμετοχές . 

  

 

11/10/2022 

 

 

https://emdydas.gr/images/stories/news/21.3.2022_anafora_apdph_8744.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/11.6.2021_erotimatologio_apantiseis_8515.pdf

