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ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Για την πραγµατοποίηση 3ωρων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας 
 για τις 05/04/2011,  12/04/2011 και  19/04/2011 (από την αρχή του ωραρίου) 

 
ΠΡΟΣ 

1. Υπουργό  Οικονοµικών (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ). 

2. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα 

ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ). 

3. Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (κοινοποιούµενη 

και στις Περιφέρειες,  στα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. ) 

4. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (κοινοποιούµενη και στα εποπτευόµενα 

ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ). 

                                                       ************** 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠ∆∆ και  
Οργανισµούς ευθύνης τους. 
 
 
1. Υπουργείο Εξωτερικών 

2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

3. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  

5. Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων   

9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

10. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού  

11. Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) 

12. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) 

 
*** 
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Σε συνέχεια των από 29/11/2010, 13/01/2011 και 09/03/201, εξώδικών µας µε τα οποία 
σας γνωστοποιούσαµε τις θέσεις µας καθώς και το σύνολο των αιτηµάτων µας και µε 
δεδοµένο ότι η Κυβερνητική πολιτική όχι µόνο συνεχίζει αλλά αυξάνει την επίθεσή της στους 
εργαζόµενους συνολικά, καταλύει το δηµόσιο χαρακτήρα στα δηµόσια έργα και τις υποδοµές 
της χώρας που αποτελούν βασική υποχρέωση προς τους πολίτες, τις δηµόσιες συγκοινωνίες, 
την υγεία, την παιδεία, το πλέγµα των κοινωνικών παροχών, την ασφάλιση κλπ. 

Επιτίθεται στο εισόδηµά µας µε συνεχείς περικοπές που διαφαίνεται ότι  θα 
κορυφωθούν στο σχεδιαζόµενο νέο µισθολόγιο  καθώς και την επαπειλούµενη οριστική 
κατάργηση ή παραπέρα µείωση των επιδοµάτων µας. 

Εξαθλιώνει το επίπεδο ζωής µας µε τις συνεχείς αυξήσεις σε ΦΠΑ, Φορολογία, 
αυξήσεις στα καύσιµα, στη ∆ΕΗ, στα εισιτήρια και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. 

Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ στις 28/03/2011 που    
είναι συνέχεια προηγούµενων αποφάσεων του ∆Σ της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και του Γενικού 
Συµβουλίου στις 18/11/2010, αποφάσεις που στηρίζονται και υλοποιούν την Απόφαση του 
13ου Τακτικού Συνεδρίου διατρανώνουµε την θέληση του Κλάδου να αντιδράσει αγωνιστικά 
ιδιαίτερα στα παρακάτω :  

 
• ∆εν θα δεχθούµε καµιά µείωση στο εισόδηµά µας είτε αυτές αφορούν τους 

µετατασσόµενους συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρµογής του ΄΄Καλλικράτη΄΄ είτε 
παραπέρα περικοπές των επιδοµάτων µας. 

  Σε κάθε περίπτωση διεκδικούµε Κλαδικό Μισθολόγιο ∆ιπλ. Μηχανικών που θα 
αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου µας σύµφωνα µε τις προτάσεις µας.  

 
• ∆εν θα δεχθούµε την παραπέρα διάλυση του ∆ηµόσιου Τοµέα.  Ήδη µε τις         

ασκούµενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο ∆ηµόσιος πλούτος, 
ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, 
περιθωριοποιούνται οι ∆ηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες (χαρακτηριστικό παράδειγµα οι 
πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΥΜΕ∆Ι που εκχωρούν στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ το σύνολο 
των έργων πέντε Περιφερειών της χώρας καθώς και η δηµιουργία της νέας ΑΕ στην 
Κρήτη). Το πάγωµα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα 
ολοκληρώσει την διάλυση του όποιου ∆ηµόσιου Τοµέα έχει αποµείνει. Στο σηµείο 
αυτό δικαιούµαστε να ρωτήσουµε πως και µε ποιους από δω και πέρα θα υλοποιηθεί 
το ΕΣΠΑ, ο Καλλικράτης, η εφαρµογή της Πολεοδοµικής νοµοθεσίας η εξοικονόµηση 
ενέργειας, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.   

• ∆εν θα δεχθούµε καµία υποχώρηση και συρρίκνωση των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών µας δικαιωµάτων.  Ήδη πληρώνουµε ακριβά τις συνέπειες των       
αντιασφαλιστικών νόµων του παρελθόντος καθώς και του πρόσφατου νόµου Πετραλιά 
(Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕ∆Ε, επιδείνωσε την κατάσταση των 
ασφαλισµένων και έθεσε σε σοβαρή αµφισβήτηση τα υψηλά αποθεµατικά του Ταµείου 
µας, που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους ασφαλισµένους 
του. 

• ∆εν θα δεχθούµε την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των 
επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων, µέσω των αντίστοιχων Π∆ που προωθεί το 
Υπουργείο Παιδείας.  

• ∆εν θα δεχθούµε άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως µισθωτοί 
σηκώνουµε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 
και πλέον χρόνια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστηµα µε υψηλούς έµµεσους 
φόρους από τη µία και συνεχώς διογκούµενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από 
την άλλη για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. ∆εν πάει άλλο.   

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας αποφάσισε για το 
διάστηµα µέχρι τέλος Απριλίου την πραγµατοποίηση :  
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3ωρων Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας για τις 05/04/2011, 12/04/2011 και 19/04/2011 
(από την αρχή του ωραρίου)  

και επιπλέον  
• Απεργιών  
• Στάσεων Εργασίας για την αποτροπή των επαναληπτικών ∆ηµοπρασιών  
• Συγκεντρώσεις και Συλλαλητήρια  
• Ακτιβιστικές ∆ράσεις  
• Νοµικές Προσφυγές 
• Άνοιγµα ∆ιοδίων (σε συνεργασία µε κινήσεις πολιτών) 
Συγκεκριµενοποίηση των παραπάνω δράσεων θα γίνεται µε σχετικές 
ανακοινώσεις µας προς όλες τις Α΄βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και τον ιστότοπο της 
Οµοσπονδίας. 
Οι παραπάνω δράσεις και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο που θα υπηρετήσει µε 

αποτελεσµατικό τρόπο τον αγώνα µας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την οριστική 
επίλυση των αιτηµάτων µας θα επιδιωχθεί πέρα από τις δικές µας δυνάµεις να 
πραγµατοποιηθεί από κοινού και µε άλλους Φορείς εργαζοµένων όπως : 

-  ΠΟΕΟΤΑ 
-  Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφέρειας Αττικής 
-  ΟΛΜΕ 
-  ∆ΟΕ 
-  Νοσοκοµειακούς γιατρούς 
-  Σωµατείο Μισθωτών  
-  Κινήσεις πολιτών που αντιδρούν στο χαράτσι των ∆ιοδίων 
   και φυσικά το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τους λοιπούς Φορείς των 

Μηχανικών.   
Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι για το διάστηµα από 01/04/2011 µέχρι και 30/04/2011,    

οι Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µπορούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους και απλή 
ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγµατοποιήσουν επιπλέον στάσεις εργασίας 
και απεργίες εάν κρίνουν σκόπιµο προκειµένου να αποτρέψουν κρίσιµες ή επαναληπτικές 
δηµοπρασίες ή να αποκλείσουν  τη  λειτουργία Πολεοδοµικών Γραφείων κλπ.   

 
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα σε αυτούς στους 

οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή 
στην έκθεση επίδοσης. 

 
 Αθήνα,  29 / 03 / 2011 

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της   Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
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        Αθήνα,  29 / 3 / 2011  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Αρ. Πρωτ. :6076           Προς :  Α΄ βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 
                                                                           Κοιν.:   1.  Τ.Ε.Ε. 

2. Εργοληπτικές Οργανώσεις 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Συνάδελφοι, 
 
  Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, αποφάσισε την πραγµατοποίηση 3ωρων επαναλαµβανόµενων 
Πανελλαδικών Στάσεων Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 µε στόχο την 
αποτροπή των δηµοπρασιών που έχουν προγραµµατιστεί για αυτές τις ηµέρες. 
 Παράλληλα µε αποφάσεις τους οι Α΄βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µπορούν να προκηρύξουν 
στάσεις εργασίες για το διάστηµα µέχρι 30 Απριλίου 2011 για την αποτροπή τυχόν 
επαναλήψεών τους.   
 Οι στάσεις εργασίας, εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο κινητοποιήσεων της 
Οµοσπονδίας όπως   έχει προσδιοριστεί από το πρόγραµµα δράσης που υλοποιεί την 
απόφαση του 13ου Τακτικού Συνεδρίου µας, αντίστοιχα και σε συνέχεια µε τις ήδη 
πραγµατοποιηθείσες µέχρι σήµερα κινητοποιήσεις του Κλάδου.  
 Επιπρόσθετα ενηµερώνουµε ότι, υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας της 
Οµοσπονδίας, µε τις Οµοσπονδίες των Νοσοκοµειακών Γιατρών, Καθηγητών, ∆ασκάλων 
και άλλων Φορέων µε στόχο τη διαµόρφωση κοινής δράσης πάνω στα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε συνολικά οι εργαζόµενοι, όπως : περικοπές αποδοχών, ιδιωτικοποίηση του 
∆ηµοσίου Τοµέα (υγεία, παιδεία, δηµόσιες υποδοµές, κοινωνικές παροχές), ελαστικοποίηση 
της εργασίας και απολύσεις, αποδιάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης κλπ. 
 Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας, νοσοκοµειακοί γιατροί και εκπαιδευτικοί 
Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας εκπαίδευσης έχουν ήδη προκηρύξει απεργία για τις 30 Μαρτίου, 
µε συλλαλητήριο στις 12.30 στα Προπύλαια. Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µη έχοντας τα χρονικά 
περιθώρια ενεργούς συµµετοχής στη συγκεκριµένη κινητοποίηση, καλεί σε ένδειξη 
συµπαράστασης τους εκλεγµένους συνδικαλιστές της Αθήνας να συµµετέχουν 
στο συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί. Στο µέλλον δηλώνουµε ότι θα 
καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεύρυνση αυτής της συνεργασίας. 
 Συνάδελφοι,το διεκδικητικό πλαίσιο παραµένει το ίδιο µε αυτό που κατ΄ επανάληψη 
έχει εξαγγελθεί και περιγράφεται στην εξώδικη γνωστοποίηση που σας έχουµε 
κοινοποιήσει, µε βασικά αιτήµατα :  

• Καµιά µείωση στο εισόδηµά µας είτε αυτές αφορούν τους µετατασσόµενους 
συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρµογής του ΄΄Καλλικράτη΄΄ είτε παραπέρα 
περικοπές των επιδοµάτων µας. ∆ιεκδικούµε Κλαδικό Μισθολόγιο ∆ιπλ. 
Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου µας σύµφωνα µε 
τις προτάσεις µας.  
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• Καµιά  παραπέρα διάλυση του ∆ηµόσιου Τοµέα.  Ήδη µε τις ασκούµενες 
πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο ∆ηµόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες 
οι παραγωγικές δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, περιθωριοποιούνται οι ∆ηµόσιες 
τεχνικές υπηρεσίες (χαρακτηριστικό παράδειγµα οι πρόσφατες αποφάσεις του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι που εκχωρούν στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ το σύνολο των έργων πέντε 
Περιφερειών της χώρας καθώς και η δηµιουργία της νέας ΑΕ στην Κρήτη). Το 
πάγωµα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει 
την διάλυση του όποιου ∆ηµόσιου Τοµέα έχει αποµείνει. Στο σηµείο αυτό 
δικαιούµαστε να ρωτήσουµε πως και µε ποιους από δω και πέρα θα υλοποιηθεί το 
ΕΣΠΑ, ο Καλλικράτης, η εφαρµογή της Πολεοδοµικής νοµοθεσίας η εξοικονόµηση 
ενέργειας, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.   

• Καµία υποχώρηση στη επιχειρούµενη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών µας δικαιωµάτων.  Ήδη πληρώνουµε ακριβά τις συνέπειες 
των αντιασφαλιστικών νόµων του παρελθόντος καθώς και του πρόσφατου νόµου 
Πετραλιά (Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕ∆Ε, επιδείνωσε την κατάσταση 
των ασφαλισµένων και έθεσε σε σοβαρή αµφισβήτηση τα υψηλά αποθεµατικά του 
Ταµείου µας, που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους 
ασφαλισµένους του. 

• ∆εν θα δεχθούµε την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των 
επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων, µέσω των αντίστοιχων Π∆ που 
προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.  

• ∆εν θα δεχθούµε άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως 
µισθωτοί σηκώνουµε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα 
τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστηµα µε 
υψηλούς έµµεσους φόρους από τη µία και συνεχώς διογκούµενη φοροαπαλλαγή 
και φοροαποφυγή από την άλλη για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. ∆εν πάει 
άλλο.  
Παράλληλα ενηµερώνουµε ότι την ίδια περίοδο συµµετέχουν και όλες οι 
Εργοληπτικές Ενώσεις (ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) µε αποφάσεις τους 
για αποχή από τις δηµοπρασίες. Είναι δυνατόν συνεπώς να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για ένα ευρύτερο µέτωπο αντίδρασης στα προβλήµατα που το 
σύνολο των Μηχανικών αντιµετωπίζει. 
 

  Καλούµε συνεπώς όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν µαζικά στην 
στάση εργασίας, τα µέλη των Επιτροπών µε την συµµετοχή τους να αποτρέψουν 
τις προγραµµατισµένες δηµοπρασίες και τα ∆.Σ. των Α΄βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ να 
αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη των προβληµάτων 
του Κλάδου και στην µεγιστοποίηση της πίεσης σ΄ όλους του Φορείς των 
τοπικών κοινωνιών,  για οριστική επίλυση. 
  

 


