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       Προς : ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ  
 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι  
 
 
 

την Παρασκευή 7 Φλεβάρη αργά το μεσημέρι (ώρα 15:25) λάβαμε έγγραφό σας - 
πρόσκληση για συμμετοχή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας μας, σε σύσκεψη σχετικά με επικείμενες προσπάθειες της 
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις. 
 
Η πρόσκληση απευθυνόταν επίσης σε άλλες έξι Ομοσπονδίες και αναφέρετε ότι 
σκοπός σας είναι να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας ως Ομοσπονδία και να 
συντονίσουμε και οι επτά Ομοσπονδίες τις ενέργειές μας. 
 
Είναι προφανές ότι μία απόφαση για συμπόρευση μας, με τις έξι Ομοσπονδίες, θα 
πρέπει να ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πιθανόν και από το Γενικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, όπως άλλωστε πράξατε και εσείς. 
 
Η πρόσκλησή σας μας αιφνιδίασε καθώς ζητάτε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 
(τριών ημερών) να αποφασίσουμε, χωρίς να έχει προηγηθεί τουλάχιστον για τη 
δική μας Ομοσπονδία, καμία επικοινωνία και προκαταρκτική συνεννόηση, ούτε 
ακόμα και για το χρόνο της σύσκεψης, με αποτέλεσμα τίποτα να μην προοιωνίζει 
την επιτυχία του εγχειρήματος. Πολύ δε περισσότερο, όταν εμφανώς δεν βάζετε 
θέμα για την συνδιαμόρφωση κοινού διεκδικητικού πλαισίου, αλλά αναφέρεστε 
στις δικές σας αποφάσεις, για τις δικές σας καθαρά κλαδικές διεκδικήσεις που 
αφορούν αποκλειστικά και μόνο προσλήψεις διπλωματούχων μηχανικών, καθώς 
και την θεσμική και οικονομική αναβάθμιση μόνο των διπλωματούχων μηχανικών. 
Αντιστοίχως αιτήματα για θεσμική αναβάθμιση των ΤΕ μηχανικών έχει και η 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ, και ζητά απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,  
αναλογικές προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ μηχανικών κ.λ.π.  
 
Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι η συμπόρευση των 7 Ομοσπονδιών σε ένα κοινά 
αποδεκτό Διεκδικητικό Πλαίσιο, θα μπορούσε να αποτελέσει μία εξαιρετικά 
σημαντική και ελπιδοφόρα δράση, εφόσον όμως προετοιμαστεί από κοινού με 
σοβαρότητα, μεθοδικότητα και με απαραίτητη προϋπόθεση να στηρίζεται στην 
ειλικρίνεια και στο σεβασμό, ο οποίος θα αποτυπώνεται στο σύνολο όλων των 
ενεργειών και δράσεων ακόμα και στον τομέα των κλαδικών διεκδικήσεων. 
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Σε κάθε περίπτωση για το θέμα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., το οποίο δε δύναται να συνεδριάσει πριν τις 18 Φλεβάρη. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Πρόεδρο και ΕΓ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. 
2. Πρόεδρο και ΔΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
3. Πρόεδρο και ΔΣ Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. 
4. Πρόεδρο και ΔΣ Π.Ο.Σ.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.    
5. Πρόεδρο και ΔΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 
 


