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Η σημερινή Συνέλευση των Προέδρων πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο, όπου τίποτα δεν 

φαίνεται να αλλάζει, μιας και η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση έχει πια παγιωθεί, παρά τις 

θυσίες των πολιτών που έτρεφαν ελπίδες ότι η νέα Κυβέρνηση, θα έβαζε, αν όχι ένα τέλος, τουλάχιστον 

θα μετρίαζε τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και το πελατειακό Κράτος και θα προωθούσε μια πολιτική με 

επίκεντρο τους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους. Δυστυχώς οι προσδοκίες διαψεύστηκαν, μιας 

και η Κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ότι θα αντιπαλέψει τις πολιτικές της 

λιτότητας και της συρρίκνωσης της οικονομίας, συνεχίζει να συντάσσεται με την πολιτική των 

δανειστών, απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις τους, υπερψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο, 

με το πιο επαχθές πακέτο μέτρων, ακολουθώντας την ίδια αδιέξοδη πολιτική με αυτή των προκατόχων 

της.  

 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την εφαρμογή νέων επώδυνων μέτρων διεύρυνσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της μείωσης μισθών και συντάξεων, της 

ανατροπής θεμελιωμένων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, της ιδιωτικοποίησης 

αναπτυξιακών και κοινωνικών δομών του δημοσίου και της επίθεσης σε εργασιακά δικαιώματα. Οι 

πολιτικές της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής και της σκληρής λιτότητας επισφραγίζουν τη 

διαιώνιση των καταστροφικών πολιτικών, δίνουν τη χαριστική βολή στην οικονομία και την κοινωνία, 

φέρνοντας αντιμέτωπους μισθωτούς και συνταξιούχους με ακόμη πιο δυσβάσταχτα βάρη, συνθέτουν 

ένα τοπίο απόλυτης ισοπέδωσης, επιτείνουν το κοινωνικό αδιέξοδο, τον κοινωνικό κατακερματισμό, την 

αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, και πυροδοτούν το διαρκή αγώνα υπέρ των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων και των κοινωνικών αγαθών. 

 
Μπροστά στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία 

γενικότερα, χρέος όλων μας, με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει, και με όπλα μας τη 

συναδελφικότητα, τη συνεργατικότητα, την αλληλεγγύη, την ομοψυχία, τον κοινό αγώνα, την ελπίδα 

για μια κοινωνία με όραμα και προοπτική είναι να μην μοιρολατρούμε, αλλά να πιστέψουμε ότι τα 

πράγματα μπορούν και πρέπει να αλλάξουν, να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να αγωνιστούμε 

συντεταγμένα, οργανωμένα και μεθοδευμένα για την ανατροπή των αδιέξοδων πολιτικών της λιτότητας 
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και των εκφραστών τους, μιας και όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, ως ο αδύναμος κρίκος και ο εύκολος 

στόχος των κυβερνητικών επιλογών, έχουμε μόνο ένα στήριγμα, το Συνδικαλισμό και τη συλλογική του 

έκφραση.  

Στο πλαίσιο αυτό καταδικάζουμε : 

 Τη διαρκή συρρίκνωση, απαξίωση και υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών με την εκχώρηση 

νευραλγικών τομέων της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας και του κοινωνικού κράτους 

(υγεία, παιδεία, υποδομές, ενέργεια, νερό, λιμάνια, παραλίες κλπ) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό 

κεφάλαιο.  

 Το ξεπούλημα των 14 αεροδρομίων της χώρας στην εταιρεία «FRAPORT», συμφερόντων του 

γερμανικού δημοσίου,  με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι 

Υπουργοί Υποδομών, Οικονομίας και Άμυνας να υπογράψουν τη σύμβαση. Τονίζεται ότι ο 

Υπουργός Υποδομών, μέχρι και πριν λίγες μέρες υποκριτικά υποστήριζε τη διαφωνία του με την 

πώληση των αεροδρομίων. 

 Tην αποδυνάμωση και απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας, ώστε να ανοίξει 

εξολοκλήρου ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων έργων, που επιδιώκεται με 

το προσχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα που προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο 

εκχωρούνται σημαντικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στο ΤΕΕ ή μέσω του 

ΤΕΕ σε ιδιώτες. 

 Tην περαιτέρω συρρίκνωση του αντικειμένου των υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την εκχώρηση 

σε ιδιώτες της αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των 

Περιβαλλοντικών Ελέγχων με το Ν.4011/2011. Δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος στα 

ευαίσθητα θέματα του περιβάλλοντος,  διευκολύνεται το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κι 

όλα αυτά με τεράστιο οικονομικό κόστος, καθώς οι προτεινόμενες  αμοιβές ανά μελέτη και 

έλεγχο είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τους μισθούς των υπαλλήλων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

 Τη περαιτέρω φτωχοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο με το νέο μισθολόγιο που 

επεξεργάζεται η Κυβέρνηση. Φαίνεται ότι μοναδικός στόχος είναι η υλοποίηση της δέσμευσης 

για μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους στο δημόσιο. 

 Τη νέα επίθεση στο ασφαλιστικό που συνοδεύεται από νέες ισοπεδωτικές μειώσεις συντάξεων, 

με νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και 

κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. 

 Τη φορολογική αφαίμαξη των πολιτών με τη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, την αύξηση του ΦΠΑ στα 

είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας, κλπ. 
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 Την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των κρατικών δαπανών από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και μάλιστα σε μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας, με πιθανή συνέπεια την ενίσχυση 

της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.  

 Την εγκατάλειψη του κοινωνικού κράτους και τη δραματική συρρίκνωση των κοινωνικών 

παροχών. 

 

Διεκδικούμε και απαιτούμε: 

 Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική 

εξέλιξη. 

 Ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της διαρκούς 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του, που να στοχεύει στην αναβάθμιση των δημοσίων 

υπηρεσιών. 

 Καθιέρωση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος στην επιλογή των προϊσταμένων. 

 Μία σύγχρονη, λειτουργική, αξιοκρατική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με 

αναβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να διατελέσει το ρόλο του 

ως τεχνικός σύμβουλος του Κράτους και την ένταξη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

 Καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, που να βασίζεται στη φοροδοτική ικανότητα 

των πολιτών. 

 Προϋπολογισμό ανάπτυξης και όχι λιτότητας 

 Δραστικές και άμεσες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας που έχει  λάβει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις. 

 Άμεσα μέτρα για τη στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, την αντιμετώπιση της 

εισφοροδιαφυγής και την πάταξη της μαύρης εργασίας. 

 Κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου - κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του 

ασφαλιστικού συστήματος που θα εγγυάται τις παροχές του. 

 Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιστροφή των κλεμμένων 

αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία λεηλατήθηκαν.  

 Υπεράσπιση των Δημόσιων Υπηρεσιών και του ρόλου τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη και 

στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.  

 Αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των 

νευραλγικών τομέων της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους 

 Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς 

 Προάσπιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. 

 Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

 Υπεράσπιση της συλλογικής έκφρασης και της δράσης των εργαζομένων. 
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Η Συνέλευση των Προέδρων διαπιστώνει: 

 Το διεκδικητικό πλαίσιο που αφορά στα ειδικότερα προβλήματα του εργασιακού μας χώρου 

παραμένει αυτό που ψηφίστηκε από το 33ο Συνέδριο. 

 Την αναγκαιότητα συνέχισης των αγώνων με κάθε μορφή, με οργανωμένο και στοχευμένο 

τρόπο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 Την ανάγκη συντονισμού της δράσης της Ομοσπονδίας με άλλες Ομοσπονδίες του δημοσίου, 

την ΑΔΕΔΥ, καθώς και με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα των χωρών που πλήττονται από τις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές.  

 Την πραγματοποίηση επιτέλους του οργανωτικού – καταστατικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, 

προκειμένου να επανακαθοριστεί η δομή του Συνδικαλιστικού Κινήματος και να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα πολυμορφίας και κατακερματισμού που δυστυχώς το χαρακτηρίζουν ακόμη. 

 Την ανάγκη να μελετηθεί από την Ομοσπονδία η τροποποίηση της οργανωτικής δομής της σε 

συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να συμπεριληφθούν στα μέλη των συλλόγων – μελών της και οι 

υπόλοιποι συνάδελφοι των τεχνικών υπηρεσιών των Περιφερειών που δεν είναι πρώην υπάλληλοι 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 Την ανάγκη συνέχισης των επισκέψεων κλιμακίων της Ομοσπονδίας στις έδρες των συλλόγων 

μας, την πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων με τα Διοικητικά Συμβούλια και επισκέψεις στους 

χώρους εργασίας για άμεση ενημέρωση των συναδέλφων. 

 Μπροστά στη λαίλαπα των αντικοινωνικών μέτρων, τις παρατεταμένες πολιτικές λιτότητας, την 

κατεδάφιση του Κοινωνικού Κράτους, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με αξιοπρέπεια τη 

δουλειά μας, την τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας. 

Η Συνέλευση των Προέδρων απευθύνει σε όλους τους εργαζόμενους του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α, του Τ.Ε.Ε. και όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας προσκλητήριο ενότητας 

συσπείρωσης και αγώνα, προκειμένου να ανατρέψουμε τις αδιέξοδες, ακραίες, 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και να διεκδικήσουμε την 

εφαρμογή μιας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις 

ανάγκες του, που θα βασίζεται σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης με τη μετάβαση από την 

κυριαρχία της θεοποιημένης οικονομίας της αγοράς στην οικονομία των δημόσιων 

πολιτικών, που θα προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική σύγκλιση, την μόνιμη 

απασχόληση, την παραγωγική, καινοτομική και τεχνολογική αναβάθμιση, τη δίκαιη 

αναδιανομή του εισοδήματος, τη ρύθμιση της εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική 

αλληλεγγύη.       

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
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