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ΑΠΟΦΑΣΗ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

  

Μετά από δώδεκα χρόνια άγριες μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα 

μας, αλλά και στις πιο αδύναμα οικονομικά χώρες της ΕΕ, το κεφάλαιο κι οι κυβερνητικοί του 

εκπρόσωποι για να συνεχίσουν την καταλήστευση των λαών και του πλούτου που παράγουν 

αυτοί, επιτίθενται εκ νέου, αυτή τη φορά με πρόσχημα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη χώρα μας 

είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους, πως οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι των ιδιωτικών συμφερόντων 

εφαρμόζουν ανάλγητη πολιτική υπέρ της κερδοφορίας των λίγων, πετώντας ψίχουλα στους 

πολλούς. 

Μετά το ξεπούλημα της ΔΕΗ και των βασικότερων υποδομών της, το κόστος ξέραμε ότι θα 

μετακυλήσει στις πλάτες των εργαζομένων. Συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να ενδιαφέρονται για 

τις «επενδύσεις» και την «ανάπτυξη» των επιχειρηματικών ομίλων, χαρίζοντας κομμάτι – 

κομμάτι ότι  έχει ξεμείνει από: 

 Τα δάση, τα βουνά, τις περιοχές NATURA, στις ΑΠΕ και στο ενεργειακό λόμπυ 

 Τους αιγιαλούς, τις παραλίες, τα κέντρα των μητροπόλεων στο τουριστικό κεφάλαιο 

 Τις αρμοδιότητες του Δημοσίου Τομέα στις Αναπτυξιακές Εταιρίες, κοκ. 

Το ένα νομοθέτημα μετά το άλλο βγαίνει προς διευκόλυνση των κεφαλαιούχων, κουνώντας 

ταυτόχρονα το δάχτυλο σε εμάς, τους δημοσίους υπαλλήλους, που μας «απαγορεύει» να 

καθυστερήσουμε στην υπογραφή εισηγήσεων, διοικητικών πράξεων, μελετών, κλπ., με 

ασφυκτικές προθεσμίες, με αύξηση πειθαρχικών ευθυνών, σε ένα συνεχώς  συρρικνωμένο, 

υποστελεχωμένο και κακοπληρωμένο δημόσιο τομέα.  

Όλ’ αυτά συμβαίνουν ενώ δυόμισι χρόνια τώρα, οι εργαζόμενοι κι ο λαός πληρώνουν το βαρύ 

τίμημα της πανδημίας παγκόσμια, όπου για τη διαχείρισή της βασική προτεραιότητα όλων είναι η 

εξασφάλιση – θωράκιση της «οικονομίας».  Σε όλα τα «κύματα» της πανδημίας, η διασπορά 

γίνεται στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που χρησιμοποιούν οι 

εργαζόμενοι προς και από τη δουλειά. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Η πολιτική 

της, οι συνεχείς επικλήσεις στην ατομική ευθύνη, η απόρριψη όλων των δίκαιων διεκδικήσεων 

μας, τα μέτρα – καρικατούρα που ανακοινώνει, όχι απλά δεν υπηρετούν την προστασία της 

υγείας του λαού, αλλά την υπονομεύουν. Δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, δεν κάνει 

προσλήψεις υγειονομικών, μετατρέπει τους χώρους δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε 

χώρους διασποράς του κορωνοΐου, φορτώνει το κόστος για την προμήθεια των μασκών και της 
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πραγματοποίησης των τεστ στους εργαζόμενους. Έχει μετατρέψει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε 

πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του ιού. 

Η συνεχιζόμενη επίθεση προς όλους τους εργαζόμενους επισφραγίσθηκε με τον αντεργατικό – 

αντισυνδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη, που καταργεί κατ’ ουσία το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα στην απεργία. Καμία αντίδραση δεν «επιτρέπεται», εφόσον το σύνολο των απεργιακών 

κινητοποιήσεων αποφασίζεται από τα δικαστήρια ότι είναι «παράνομες» και «καταχρηστικές», 

όπως έγινε για τους νοσοκομειακούς, τους εκπαιδευτικούς, κλπ.  

Ταυτόχρονα έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

μετατρέποντας τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε μοχλό επέλασης των ιδιωτικών συμφερόντων 

και με αιχμή την παραχώρηση αρμοδιοτήτων τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, την ΕΤΑΑ, 

κλπ. Συνεχίζουν με αυξητικούς ρυθμούς την εργασιακή ομηρεία, αντικαθιστώντας με αυτό τον 

τρόπο τις μόνιμες σχέσεις εργασίας με δικαιώματα, σε ελαστικές σχέσεις (8μηνα, 2μηνα, 

κοινωφελή εργασία, κλπ) χωρίς δικαιώματα, θεσπίζοντας μάλιστα την απαγόρευση 

μονιμοποίησής τους. Αν όλ’ αυτά συνδυαστούν με τις διατάξεις του ν. Χατζηδάκη, περί της 

διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τις συνδικαλιστικές ανατροπές και τον περιορισμό του 

απεργιακού δικαιώματος, στοχεύουν οι εργαζόμενοι να είναι πειθήνια όργανα των κυβερνήσεων, 

των δημάρχων και των περιφερειαρχών και με σκυμμένο το κεφάλι να υποτάσσονται μπροστά 

στους «πειθαρχικά» ανωτέρους τους. Οι πολιτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε απονέκρωση τη 

Δημόσια Διοίκηση, που αδυνατεί πλέον να επιτελέσει ακόμα και στοιχειώδεις λειτουργίες, σε μια 

στιγμή μάλιστα που η ύπαρξη του κοινωνικού κράτους είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Σε 

συνδυασμό δε με την έλλειψη χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση και τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και -ακόμα περισσότερο- του «Κλεισθένη», που έχουν 

στραγγαλίσει τους Δήμους, ώστε αυτοί να οδηγούνται σε χρεωκοπία (με ευθύνη πολλές φορές 

βέβαια και των Δημοτικών Αρχών), τα προβλήματα εντείνονται.   

 

Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε: 

 Τη συνέχιση της μετατροπής της ενέργειας από κοινωνικό αγαθό σε πανάκριβο 

εμπόρευμα, αφού η «απελευθέρωσή» της είναι η αιτία της ενεργειακής μας φτώχιας, όπως 

αναλυτικά γράψαμε σε σχετική μας ανακοίνωση 

 Τη συνέχιση των δεσμεύσεων μας απέναντι στην ΕΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Η 

υποτιθέμενη έξοδος από την «ενισχυμένη εποπτεία» είναι ένα ακόμη παραμύθι προς την 

ελληνική κοινωνία, αφού τα μνημονιακά βάρη παραμένουν πάνω της. Τα προαπαιτούμενα 

του Ταμείου Ανάκαμψης θα βαρύνουν ξανά τους εργαζόμενους 

 Την αύξηση του πληθωρισμού και τη διαρκή συρρίκνωση του μισθού μας 

 Την περεταίρω συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε 

ιδιώτες. 

 

Οι πολιτικές ευθύνες για τις παραπάνω πολιτικές επιμερίζονται σε όλες τις κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών, μια και υπηρέτησαν αντίστοιχες πολιτικές. Η κοινωνία μετά τη μεγαλειώδη 
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αντίσταση των πρώτων μνημονιακών ετών, έχει βρεθεί σε κλίμα απογοήτευσης , παραίτησης και 

ατομισμού. Τα υπαρκτά όμως προβλήματα θα δημιουργήσουν νέες αντιστάσεις και νέους αγώνες.  

 

Η  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, οφείλει να ανασυγκροτηθεί, να ενημερώσει και 

να εμπνεύσει τους συναδέλφους, να οργανώσει δράσεις, αγώνες και διεκδικήσεις, συνεχίζοντας 

την πορεία ανασυγκρότησης των τελευταίων ετών. 

 

Οφείλει να αντισταθεί πρώτιστα στις πολιτικές εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες . Όπως 

έχουμη ήδη πει: 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. Όπως συμφωνήσαμε και διεκδικήσαμε από κοινού και με τις υπόλοιπες 

Ομοσπονδίες, παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε: 

 

σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου 

  Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την 

ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες 

  

 ιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών και 

Επίβλεψης Έργων από Ιδιώτες. Να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των πάσης 

φύσεως συμβάσεων παραχώρησης, των ΑΕ και των ΣΔΙΤ. Ανάκτηση από το δημόσιο των πιο 

κρίσιμων στρατηγικών κλάδων και επιχειρήσεων της οικονομίας και αύξηση και αναδιάρθρωση 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε αυτό να καταστεί μοχλός της αναπτυξιακής 

διαδικασίας. Εφαρμογή ειδικών κλαδικών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής, 

στην αγροτική οικονομία, τις (μη βιομηχανικές και καταστροφικές) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

τον ήπιο τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες, με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Απαιτούμε την κατάργηση του Ν.3389/2005 για τις ΣΔΙΤ, 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 

Δημοσίου σε ΑΕ.  

 

Διεκδικούμε, στον αντίποδα των μνημονιακών πολιτικών και τον περιορισμό των προσλήψεων, 

άμεση κάλυψη των μεγάλων κενών που υπάρχουν στο σύνολο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα διεκδικούμε την συνολική αναβάθμισή τους, οργανωτικά και 
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λειτουργικά, για να καταστούν ικανές να επιτελέσουν την κοινωνική αποστολή τους, με 

κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας στο Δημόσιο. Διεκδικούμε τη στελέχωση με 

βάση σύγχρονους και επίκαιρους Οργανισμούς Υπηρεσιών που θα αποτυπώνουν όλες τις 

αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, αλλά και τις προβλέψεις του Νόμου για το προβάδισμα των 

κατηγοριών. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε διαδικασίες αξιολόγησης υπηρεσιών και υπαλλήλων με 

κύριο στόχο τον εκφοβισμό και τη χειραγώγηση των υπαλλήλων. 

Έχουμε ήδη αναδείξει τις δυσλειτουργίες του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και 

επιδιώκουμε σοβαρές παρεμβάσεις σε αυτό, ώστε να καταστεί σοβαρό, λειτουργικό και αξιόπιστο 

σύστημα, χωρίς να δημιουργεί γενικευμένες δυσλειτουργίες στις δημ. υπηρεσίες και 

καθυστερήσεις στις δημοπρασίες.  

Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις παρεμβάσεις και διεκδικήσεις μας για την Κοινωνική Ασφάλιση: 

Η ιδιωτικοποίηση της μέσω της Επαγγελματικής Ασφάλισης αλλάζει πλήρως τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της 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: 

 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 

 Απόδοση των καθυστερούμενων συντάξεων. Επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών 

Για τις Υπηρεσίες Δόμησης: 

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).  
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 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. 

 

Για τα 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 

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 

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

αιτήματα για μισθούς παλεύουμε για μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση με βάση τη 

φοροδοτική ικανότητα καθενός, και επιτέλους τερματισμό της μόνιμης φορολογικής ασυλίας του 

πλούτου. Όχι στη διογκούμενη και άδικη έμμεση φορολόγηση. 

Όσον αφορά με τις δυσμενείς ρυθμίσεις για τις Εκτός Έδρας μετακινήσεις δίνεται ένα 

ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη, κατασκευή και τον 

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
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ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων και των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός το οποίο θα 

αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των 

μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος 

του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο. Οι προτάσεις μας όπως παρουσιάζονται παρακάτω θα 

επιφέρουν βελτίωση στη λειτουργία των Υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη άσκηση των 

καθηκόντων μας και διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Για τους λόγους αυτούς 

διεκδικούμε να ανοίξει η συζήτηση για τα παρακάτω θέματα: 1. Ανώτατο όριο ημερών εκτός 

έδρας τις 120 ημέρες ώστε να επαρκεί για το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών. 2. 

Χαρακτηρισμό ως εντός έδρας μετακίνηση τη μετακίνηση σε απόσταση έως 40 χλμ. από την έδρα 

της Υπηρεσίας του υπαλλήλου. 3. Τροποποίηση των χιλιομετρικών ορίων του άρθρου 10 της 

υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/14-08-2015 σε (120) 

χιλιόμετρα, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και 

μεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόμετρα, όταν γίνεται με συγκοινωνιακό μέσο ενώ σε 

μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί η 

απόσταση να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια. Συμπλήρωση με κριτήρια 

νησιωτικότητας  

Επίσης διεκδικούμε, μέσω δημιουργίας ενός μεγάλου μετώπου όλων των ειδικοτήτων των Διπλ. 

Μηχανικών, αποτροπή των επίμονων και συνεχών προσπαθειών ρευστοποίησης του 

επαγγέλματος και ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας. Όχι στον κατακερματισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω πιστοποιήσεων, μητρώων, διαχωρισμών κλπ. Όχι στην 

ισοτίμηση των κολεγίων με τα Δημόσια Πολυτεχνεία. 

 

Επιδιώκουμε την συνέχιση και αναβάθμιση της μέχρι σήμερα προσπάθειας της Ομοσπονδίας 

σχετικά με την Επιμόρφωση - Κατάρτιση των συναδέλφων Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, 

ιδιαίτερα σε θέματα τεχνικού αντικειμένου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πλήρως παγώσει, 

παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές της τεχνικής νομοθεσίας που έχουν συντελεστεί και μάλιστα με 

πολύ προχειρότητα, αντιφάσεις και ασάφειες.  

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών τη σύναψης Ειδικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)  .pdf σύμφωνα με τις προτάσεις μας. 

Εκτός της μισθολογικής αναγνώρισης των Integrated Master διεκδικούμε και την επίλυση των 

θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί και με τη μοριοδότηση τους και με τη συμπερίληψη των 

Ισότιμων και Αντίστοιχων Διπλωμάτων του Εξωτερικού, με αυτόματο τρόπο. 

Διεκδικούμε την παραπέρα βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για το πειθαρχικό δίκαιο στην 

κατεύθυνση της πάταξης φαινομένων διαφθοράς και όχι στη δημιουργία εξιλαστήριων θυμάτων. 

Επέκταση των ρυθμίσεων για την νομική κάλυψη των Π.Ε. Μηχανικών, σύμφωνα με τις 

προτάσεις μας (Προδικαστικά ερωτήματα, Τεχνική Δικαιοσύνη κλπ).   

Επιδιώκουμε την άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον προσδιορισμό 

προβαδίσματος για την κατάληψη θέσεων ευθύνης Δ/νσης, Τμήματος ή Γραφείου στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των νέων Περιφερειών και των Δήμων, ως 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/1.2.2022_prosklisi_esse_8696.pdf
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προϊσταμένων κατά προτεραιότητα υπαλλήλων του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, και μόνον ελλείψει 

αυτών, από υπαλλήλους άλλου Κλάδου.  

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 

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. 

Συμμετέχουμε με σωματεία και κινήσεις πολιτών στα κινήματα που παλεύουν ενάντια στο 

ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας (νέο υπερΤαμείο ιδιωτικοποιήσεων, λιμάνια, 

αεροδρόμια, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, fast track, eldorado gold, θαλάσσια ‘οικόπεδα’ για εξόρυξη 

υδρογονανθράκων κλπ).  

Συντονιζόμαστε με τους αγώνες για Δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες και 

κοινωνικά αγαθά (ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες κλπ). 

Αγωνιζόμαστε για Δημοκρατία και ελεύθερο συνδικαλισμό στους χώρους δουλειάς. Κάτω τα χέρια 

από τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Όχι στην ποινικοποίηση της 

συλλογικής δράσης και των αγώνων. Υπεράσπιση του δικαιώματος στη διαδήλωση που βάλετε 

συνεχώς. Παλεύουμε μαζί με όλο το εργατικό κίνημα για κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη 

Αναδεικνύουμε μαζί με κινήματα πολιτών τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον των πολιτικών 

ιδιωτικοποίησης και μείωσης του ελέγχου από το Δημόσιο. Παλεύουμε από κοινού για μέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος από τις πολιτικές που το υποβαθμίζουν 

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στη νεοναζιστική βία. Οι νεοναζί δεν χωράνε 

ούτε στα σωματεία, ούτε πουθενά. 

Συντονιζόμαστε με το ευρύτερο αντιπολεμικό κίνημα, ενάντια στις πολεμικές και ιμπεριαλιστικές 

εμπλοκές και επεμβάσεις. 

Δράσεις 

 

Όπως αναφέραμε και στις αποφάσεις των προηγούμενων Συνεδρίων μας η γενίκευση του 

ατομισμού,  οι συστηματικά και οργανωμένα καλλιεργούμενες εσωτερικές αντιθέσεις στα 

διάφορα κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες εργαζομένων, η μονοφωνία των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και η απογοήτευση από την ανυπαρξία εναλλακτικών φέρνει απομάκρυνση και 

αποστράτευση από την αναγκαία συλλογική δράση, εμπεδώνοντας έτσι τη λογική ότι δεν αλλάζει 

τίποτα, λογική δηλ. παθητικής αποδοχής αυτής της βαρβαρότητας. 

Είναι πεποίθησή μας, ότι όλες οι ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας και του συνδικαλιστικού χώρου, 

πρέπει να δώσουμε τη μάχη να ‘σπάσουν’ αυτά τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 



9 

ιεραρχώντας και προτάσσοντας τα μεγάλα επίδικα που θέτει η σημερινή οδυνηρή 

πραγματικότητα, που είναι  ενότητα όλων και αγώνας για την ανατροπή, χωρίς φυσικά να 

παραβλέψουμε ως Διπλ. Μηχανικοί τις εξειδικευμένες γνώσεις μας, τον ιδιαίτερο ρόλο μας στην 

παραγωγική διαδικασία και την αυτονόητη διεκδίκηση της αποτίμησης αυτών των ιδιαιτεροτήτων 

σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ευρύτερων μετώπων πάνω στα κοινά 

προβλήματα με άλλους φορείς (του δημοσίου και όχι μόνο), με δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστικά σωματεία και κινήματα πολιτών πρώτιστα, με ΑΔΕΔΥ (παρά την δικαιολογημένη 

απαξίωσή της στη συνείδηση του κόσμου της εργασίας) και ΤΕΕ, με στόχο αγωνιστικές δράσεις 

ενωτικές, μαζικές και αποτελεσματικές. 

Αναζητούμε να βρούμε, συλλογικά και ενωτικά, τους τρόπους που θα συμβάλλουν σε μαζική 

συμμετοχή των συναδέλφων στις αγωνιστικές δράσεις. 

Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμάμε ότι το σύνολο των εκλεγμένων συνδικαλιστών Ομοσπονδίας, 

Α’βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ και αντιπροσώπων, μαζί με τα πιο ενεργά μέλη μας, το επόμενο διάστημα 

πρέπει να συστηματοποιήσουν πρόγραμμα περιοδειών στους χώρους δουλειάς, για ενημέρωση 

και συζήτηση με τους συναδέλφους, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων για τη 

συσπείρωση στα σωματεία και την ενεργή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.  

Οι τρόποι κινηματικών δράσεων και αγώνα παραμένουν διαρκές στοιχείο ανίχνευσης και 

εμπλουτισμού. Συνεχίζουμε με τους γνωστούς τρόπους αγωνιστικών κινητοποιήσεων, δηλ. 

απεργίες, στάσεις εργασίας, απεργία – αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα, συλλαλητήρια κλπ, 

με κριτήριο και την αποτελεσματικότητά τους, ανιχνεύοντας παράλληλα τον εμπλουτισμό τους με 

νέες μορφές αγώνα, υλοποιήσιμες, που θα συσπειρώνουν τον κλάδο και θα οδηγούν σε 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι δράσεις μας προσανατολίζονται στη συνειδητοποίηση από τον καθένα 

ότι μόνο η ενεργή αντίσταση και οι ενωτικοί μαζικοί αγώνες, σε συμμαχία με άλλες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς, μπορούν να οικοδομήσουν ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, 

ικανό να ανατρέψει τη λαίλαπα των μνημονιακών και ‘μεταμνημονιακών’ πολιτικών και αυτούς 

που τις επιβάλλουν.   

Στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, που θα εκλεγεί από το 19ο Συνέδριο, ανατίθεται η ευθύνη της 

δημιουργίας αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασιών στην κατεύθυνση που περιγράφεται 

παραπάνω, καθώς και της ιεράρχησης των στόχων και επιδιώξεων της Ομοσπονδίας που 

αφορούν τα γενικά και ειδικά αιτήματα, ώστε η επόμενη περίοδος να αποβεί θετική για τους 

εργαζόμενους, το λαό μας και τον Κλάδο. 

Με βάση τα παραπάνω το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να προγραμματίσει άμεσα:  

-   Πολύμορφες Κινητοποιήσεις και με τη μορφή της Απεργίας – Αποχής από μια σειρά 

καθήκοντα, κυρίως με αιχμή τα ζητήματα του μισθού και των αναγκαίων αυξήσεων, το τεράστιο 

θέμα της στελέχωσης των Υπηρεσιών και των αναγκαίων προσλήψεων, καθώς και ενάντια στην 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Για το λόγο αυτό και το 19ο Συνέδριο ως το Ανώτερο 
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όργανο της Ομοσπονδίας μας, αποφασίζει την εκκίνηση τους και εξουσιοδοτεί το ΔΣ για 

την εξειδίκευση του χρόνου και της τελικής μορφής που αυτές θα λάβουν. 

-   τη συμμετοχή μας στην Πανελλαδική Απεργία της 9 Νοέμβρη 

 Ενημέρωση των Α’βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και όλων των συναδέλφων με όλους τους 

δυνατούς τρόπους, Γενικό Συμβούλιο, ανακοινώσεις, Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, 

περιοδείες κλπ., για τους στόχους, την ιεράρχησή τους, καθώς και τους τρόπους επίτευξής 

τους, καλώντας τους συγχρόνως σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

 Συντονισμό με άλλους φορείς για αγωνιστική απάντηση σε όλα τα μέτωπα. 

 

Οι Φορείς με τους οποίους έχουμε κοινά προβλήματα και μπορούμε από κοινού να 

προχωρήσουμε σε δράσεις και κινητοποιήσεις είναι ενδεικτικά: 

 Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι Μηχανικών. 

 Σωματεία μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα (ΣΜΤ, ΣΤΕΒ) και τις ΔΕΚΟ. 

 Οι Ομοσπονδίες υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΟΣΕΑΔΕ), των Περιφερειών 

(ΟΣΥΑΠΕ), των Δήμων (ΠΟΕ ΟΤΑ), η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ (Γεωτεχνικοί) και η ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

με τις οποίες διοργανώσαμε πλήθος κοινών παρεμβάσεων και πρέπει να συνεχίζουμε το 

συντονισμό μας 

 Κινήματα πολιτών, τοπικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των 

ελεύθερων χώρων, της Δημόσιας Περιουσίας και του περιβάλλοντος. 

 Κάθε άλλος συνδικαλιστικός Φορέας του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα με τον οποίο 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συνεργασίας και κοινής δράσης. 

 

Το Προεδρείο του 19ου Τακτικού Συνεδρίου 

 


