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Αριθ. Πρωτ. 23121/ΣΜ/λµ  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 

        

 Π Ρ Ο Σ    

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

 ΚΡΗΤΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».  

 

 

Ενόψει της προγραµµατισµένης δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου την 5.4.2011 σας 

κοινοποιούµε κοινή επιστολή - ανακοίνωση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων 

σχετικά µε οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών 

Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες από 28 Μαρτίου έως και 12 Απριλίου 2011. 

 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: ∆ελτίο Τύπου-Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για Αποχή 
από τις δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011  
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Αριθ. Πρωτ. 23126/ΣΜ/λµ  Αθήνα, 04 Απριλίου 2011 

        

 Π Ρ Ο Σ    

 ∆ΕΥΑ Ιωαννίνων  

 Υπόψη Προέδρου  

   

  ΚΟΙΝ.: Γραφείο ∆ηµάρχου Ιωαννιτών  

 

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση - Αναβάθµιση Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης ∆ήµου 
Ιωαννιτών».  

 

Ενόψει της προγραµµατισµένης επανάληψης της δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου την 
5.4.2011 και δεδοµένων   

α) της κοινής επιστολής - ανακοίνωσης των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων 
σχετικά µε οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες από 28 Μαρτίου έως και 12 Απριλίου 2011. 

β) της ανακοίνωσης της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ περί 3ωρων επαναλαµβανόµενων Πανελλαδικών 
Στάσεων Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 

γ) του δελτίου τύπου του ΤΕΕ σχετικό µε την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων,  

τα οποία και επισυνάπτουµε, παρακαλούµε για την µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
του διαγωνισµού µετά την λήξη της αποχής ώστε να συµµετέχουν Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για το έργο.  

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

 
Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

Συν.:  

1. ∆ελτίο Τύπου-Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για Αποχή από τις 
δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011  

2. Ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για 3ωρες επαναλαµβανόµενες Πανελλαδικές Στάσεις 
Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 

3. Το ∆ελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικό µε την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 
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Αριθ. Πρωτ. 23126Α/ΣΜ/λµ  Αθήνα, 04 Απριλίου 2011 

        

 Π Ρ Ο Σ    

 ΚΕ∆ΚΕ   

 Υπόψη Προέδρου  

   

ΘΕΜΑ: «Αποχή από τις δηµοπρασίες»  

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  

Συνηµµένα σας κοινοποιούµε έγγραφα σχετικά µε την αποχή των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων από τις 28.03 έως και τις 12.04 και 
παρακαλούµε να επιστήσετε την προσοχή των ∆ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων της 
Χώρας για την µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των προγραµµατισµένων διαγωνισµών 
µετά την λήξη της αποχής ώστε να συµµετέχουν Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες 
ενδιαφέρονται για τα έργα.  

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.:  

1. ∆ελτίο Τύπου-Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για Αποχή από τις 
δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011  

2. Ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για 3ωρες επαναλαµβανόµενες Πανελλαδικές Στάσεις 
Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 

3. Το ∆ελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικό µε την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 
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ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 
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Αριθ. Πρωτ. 23126Β/ΣΜ/λµ  Αθήνα, 04 Απριλίου 2011 

        

 Π Ρ Ο Σ    

 ∆ήµο Κοµοτηνής 

 Υπόψη ∆ηµάρχου  

 

ΘΕΜΑ: «Επέκταση ΧΥΤΑ Περιοχής Κοµοτηνής».  

 

Ενόψει της προγραµµατισµένης δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου την 5.4.2011 σας 

κοινοποιούµε:   

α) την κοινή επιστολή - ανακοίνωσης των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων σχετικά 
µε οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων για 
αποχή από τις δηµοπρασίες από 28 Μαρτίου έως και 12 Απριλίου 2011. 

β) την ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ περί 3ωρων επαναλαµβανόµενων Πανελλαδικών 
Στάσεων Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 

γ) το δελτίου τύπου του ΤΕΕ σχετικό µε την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων,  

 

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

 
Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

Συν.:  

1. ∆ελτίο Τύπου-Ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για Αποχή από τις 
δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011  

2. Ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για 3ωρες επαναλαµβανόµενες Πανελλαδικές Στάσεις 
Εργασίας για τις 5, 12 και 19 Απριλίου 2011 

3. Το ∆ελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικό µε την στήριξη της απόφασης των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων για αποχή από τις δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 



Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 

      Αθήνα, 23/03/2011 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Αποχή των εργοληπτών από τις δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28 Μαρτίου έως και 

Τρίτη 12 Απριλίου 2011. 

 

Οµόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 

ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ στη συνεδρίαση  της Τρίτης, 22.3.2011,  αποφάσισε οµόφωνα την 

αποχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας από τις δηµοπρασίεςαπό ∆ευτέρα 28 

Μαρτίου έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, οπότε και θα επανεξετάσει τη στάση της µε 

πιθανότητα µετατροπής της αποχής σε διαρκείας, έως ότου επιλυθούν τα επείγοντα αιτήµατα 

του κλάδου, που τον οδηγούν σε αδιέξοδο.  

Η αποχή αφορά τόσο στις τακτικές, όσο και στις επαναληπτικές δηµοπρασίες και θα 

επιδιωχθεί στήριξη του ΤΕΕ και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  

Οι πέντε εργοληπτικές οργανώσεις καλούν τους υπευθύνους του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα να µην χρησιµοποιήσουν την αποχή των εργοληπτών ως άλλοθι για να 

προχωρήσουν σε απευθείας αναθέσεις έργων. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, δηλώνουν ότι θα 

αντιδράσουν µε κάθε νόµιµο µέσο. 

Η Συντονιστική Επιτροπή των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 

ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, διαπίστωσε για άλλη µία φορά ότι τα προβλήµατα του κλάδου 

διογκώνονται κυρίως από το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας (ΟΤΑ, 

ΟΣΚ, κλπ.) δεν πληρώνει τις οφειλές προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα ο 

κλάδος να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Επί πλέον δηµιουργούνται νέα αδιέξοδα 

από:   

• Την άτυπη στάση πληρωµών που έχει κηρύξει το ελληνικό ∆ηµόσιο, µε 

αποτέλεσµα οι οφειλές του κράτους προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για 

εκτελεσµένα έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, 

δηλαδή να αγγίζουν το 1% του ΑΕΠ.  
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• Το διαρκές «ψαλίδισµα» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε 

στόχο τη µείωση των ελλειµµάτων, που όµως, όπως δείχνει η πράξη έχει αντίθετα 

αποτελέσµατα.  

• Την καθυστέρηση των ρυθµών απορρόφησης του ΕΣΠΑ.  

• Την κατάργηση αναπτυξιακών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που αφορούν κυρίως 

την Περιφέρεια της χώρας όπως «Θησέας», «Πίνδος», «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής» κ.ά.  

  

Με δεδοµένο ότι τα ∆ηµόσια Έργα αποτελούν µια αναπτυξιακή παραγωγική διαδικασία, µε 

µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία, που δίνει δουλειά σε εκατοντάδες συναφή επαγγέλµατα, 

τα οποία  συνεισφέρουν πάνω από το 20% στο ΑΕΠ και ότι τόσο τα µεγάλα έργα όσο και 

τα µικρά και µεσαία έργα της Περιφέρειας, δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες και 

αγορές, η Συντονιστική Επιτροπή ζητά:  

 

• ∆ίκαια φορολογικά µέτρα (ρύθµιση του ΦΠΑ µη εξοφληθέντων τιµολογίων, 

συµψηφισµός χρεών ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.). 

• Άµεση εξόφληση εκτελεσµένων έργων από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

µέσα από ένα συγκεκριµένο και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής. 

• Ενεργοποίηση – αύξηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (Π.∆.Ε., ΕΣΠΑ, 

«ΘΗΣΕΑΣ», «ΠΙΝ∆ΟΣ», «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» κ.λπ.) για έργα απαραίτητα και 

αναγκαία κυρίως για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, έργα που θα τονώσουν όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου και τις τοπικές αγορές και θα στηρίξουν την απασχόληση. 

• Ένταξη στο ΕΣΠΑ ανεξόφλητων έργων από άλλα χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα που έχουν καταστεί ανενεργά ή υπολειτουργούν (ΘΗΣΕΑΣ, ΠΙΝ∆ΟΣ, 

ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ κ.ά.) 

• Επιβολή αποδοχής εκχώρησης εγκεκριµένων ανεξόφλητων λογαριασµών 

από τις τράπεζες, χωρίς πρόσθετες «τοκογλυφικές» εξασφαλίσεις. 
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Π.Ο.   Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυροµµαταίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ 
τηλ: 210-88.16.583    fax: 210-82.59.410    e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 

 
 

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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 Π.Ο.   Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝ Ι Α   ΟΜΟΣΠΟΝ∆ Ι Α  
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυροµµαταίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ 
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 

              
        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. 
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∆ελτίο Τύπου TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

29 Μαρτίου 2011 
 

Tα 2,5 από τα 30 δισ. ευρώ του νέου «πακέτου» στήριξης των τραπεζών να 

δοθούν για την εξόφληση των εργοληπτών και των µελετητών  

 

Την άµεση εξόφληση όλων των οφειλών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου προς 
τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους µελετητές ζητά από την κυβέρνηση το ΤΕΕ, 
υποδεικνύοντας ότι «λεφτά υπάρχουν»: τα 2,5 δισ. ευρώ που υπολογίζονται ως χρέη 
έναντι εκτελεσµένων έργων, µπορούν να εξασφαλιστούν από τα 30 δισ. ευρώ τα 
οποία προορίζονται για το νέο «πακέτο» στήριξης των τραπεζών, υπογραµµίζει ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. 

Επίσης, αναφερόµενος στην ανάγκη στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας, στην 
οποία συστηµατικά και αποδεδειγµένα συµβάλει η οικοδοµική δραστηριότητα, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει, έναντι του νέου «πακέτου» στήριξης που θα τους δοθεί 
από την κυβέρνηση, οι τράπεζες να δεσµευτούν ότι θα διαθέσουν συγκεκριµένο ποσό 
για στεγαστικά δάνεια. 

Το ΤΕΕ γνωρίζοντας πως η κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο οδηγείται σε 
αδιέξοδο, στηρίζει την οµόφωνη απόφαση των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων για 
15νθήµερη αποχή από τις δηµοπρατήσεις έργων σε όλη τη χώρα, η οποία ως κύρια 
αιτήµατα έχει: 

• Την άρση της άτυπης στάσης πληρωµών που έχει κηρύξει το ελληνικό 
∆ηµόσιο, µε αποτέλεσµα οι οφειλές του κράτους προς τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις για εκτελεσµένα έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να 
ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή να αγγίζουν το 1% του ΑΕΠ. 

• Το σταµάτηµα του διαρκούς «ψαλ́ιδίσµατος» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) µε στόχο τη µείωση των ελλειµµάτων, που όµως, όπως 
δείχνει η πράξη έχει αντίθετα αποτελέσµατα. 

• Την επιτάχυνση των ρυθµών απορρόφησης του ΕΣΠΑ. 
• Την ανάκληση της κατάργησης αναπτυξιακών χρηµατοδοτικών 

προγραµµάτων που αφορούν κυρίως την Περιφέρεια της χώρας όπως 
«Θησέας», «Πίνδος», «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.ά. 

 

  

 


