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Κοιν. 1-΄Ολους τους Συλλόγους-μέλη μας
2-εφημερίδα «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

Κύριε Υπουργέ,
στις 9-11/5/2007 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην

Αθήνα το 25ο (εκλογοαπολογιστικό) Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σωματείων Εργαζομένων ΥΠΕΧΩΔΕ (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ).
Η παρουσία 150 και πλέον Αντιπροσώπων από όλες τις περιοχές της χώρας
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. ΄Αλλωστε, αυτοί οι μαζικά αναδειχθέντες
αιρετοί εκπρόσωποι περίπου 10.000 εργαζομένων στις τεχνικές Υπηρεσίες
της επικράτειας, μετέφεραν, με ζωντανό παλμό, όχι μόνο τις πολύτιμες
εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους αλλά και τις πολύ ενδιαφέρουσες
έγκυρες απόψεις όλων των συναδέλφων μας πάνω σε καίρια ζητήματα,
όπως, π.χ. και καθαρά ενδεικτικά, είναι:
=η άκριτη ιδιωτικοποίηση έργων και λειτουργιών του Δημόσιου Τομέα, του
οποίου επιχειρείται δραστικά να αμφισβητηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας
=η έλλειψη αξιοπρεπούς Μισθολογίου με ενσωμάτωση όλων των
επιδομάτων και εισαγωγικό μηνιάτικο τα 1.250 Ε κατ΄ ελάχιστον
=η απουσία σύγχρονων αποδοτικών Οργανισμών λειτουργίας των
Υπηρεσιών με παράλληλη ενίσχυση αλλά και ανανέωση του προσωπικού.
κλπ.

Ελπίζουμε να μελετήσετε στο σύνολό της την Απόφαση του Συνεδρίου μας,
το οποίο, να σημειωθεί, τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι της
πολιτικής ηγεσίας και των κομμάτων του Κοινοβουλίου αλλά και ο
Πρόεδρος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής μας οργάνωσης.

Θεωρούμε πως το Διοικητικό μας Συμβούλιο, και με τη νέα του σύνθεση, θα
συμβάλει στην αρτιότερη προβολή, υποστήριξη και προώθηση των
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αιτημάτων και δίκαιων διεκδικήσεων των Υπαλλήλων σε μια εποχή πολύ
δύσκολη, όπου παγκοσμίως τα πάντα τίθενται σε δοκιμασία, με απώτερο
στόχο την υποβάθμιση της επιρροής της εργασίας.

Με επεξεργασμένες θέσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις, τεκμηριωμένη
κριτική και διαρκή αγωνιστική διάθεση, απορρίπτουμε τον αβάσιμο
ισχυρισμό ότι η θεοποιημένη Αγορά του αχαλίνωτου κέρδους είναι και η
πανάκεια για τα προβλήματα των λαών.

Συντασσόμαστε αγωνιστικά με όσους θεωρούν πως πολλά θα κερδηθούν
αφού όμως πρώτα τα διεκδικήσουμε.-

ΑΠΟΦΑΣΗ
25ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Αθήνα: 9-11/5/2007

Α) ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σε ολόκληρο τον πλανήτη εντείνονται καθημερινά οι προσπάθειες, ώστε όλες οι
μέχρι σήμερα, με δάκρυα και αίμα, αγωνιστικές κατακτήσεις των εργαζομένων
να μπουν στο περιθώριο ή ακόμα και να ακυρωθούν, αφού, υποτίθεται, οι ίδιοι οι
μισθοσυντήρητοι βρίσκονται πλέον όχι στην επίθεση αλλά σε μια απελπισμένη
άμυνα να κρατήσουν μερικά ελάχιστα κεκτημένα.
΄Οπου βέβαια, υπάρχει δυσκολία να ξεχάσει κανείς ότι η Παιδεία, η Υγεία, η
εξασφάλιση των γηρατειών είναι αυτονόητα κοινωνικά αγαθά, εκεί ακριβώς
επιστρατεύονται τα ΜΑΤ αλλά ίσως και κάποια περισσότερο αποτελεσματικά
μέσα, όπως οι περίπου 15 (μικρότερες ή μεγαλύτερες) άγριες πολεμικές
συγκρούσεις, που μαίνονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, σύμφωνα και με τον
ΟΗΕ.

Κάθε μέρα παγκοσμίως πέφτει συγχρόνως και το προσωπείο ενός σκληρού και
απάνθρωπου συστήματος, αφού οι εκπρόσωποί του, οι κήρυκες μιας ξέφρενης
Αγοράς των κερδών και όχι της ανθρώπινης δημιουργίας, με κυνικότητα πλέον
προχωρούν στην κατεδάφιση πολύχρονων κατακτήσεων της εργασίας.
Να λάβουμε υπόψη μας πως στις δικές μας κοινωνίες, τις δήθεν χειραφετημένες,
δίχως μαντίλα και φερετζέ, το πάνω χέρι έχουν οι διαπλεκόμενοι
μεγαλοεπιχειρηματίες/κατασκευαστές, οι οποίοι –«εντελώς συμπτωματικά»-
κατέχουν συγχρόνως και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται
πια να κυλήσουν τα τανκς. Η αποδοχή των ανόητων αρχών της δήθεν
παντοδύναμης Αγοράς γίνεται πλέον εθελοντικά από τους αποκοιμισμένους
υπηκόους-τηλεθεατές.
Κι όμως μέσα σ΄ αυτό το αρκετά επιφανειακά ζοφερό κλίμα υπάρχουν και πολλές
υγιείς δυνάμεις, που αντιστέκονται.

-Δεν θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας πως, π.χ., ο πόλεμος στο Ιράκ έχει πλέον
μόνο αντιπάλους και σχεδόν ελάχιστους υποστηρικτές;
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-Θα αγνοήσουμε το γεγονός πως όλο και πιο πολλοί άνθρωποι
ευαισθητοποιούνται και κινητοποιούνται για τη σωτηρία του Περιβάλλοντος,
της ίδιας τους της ζωής, δηλαδή;
-Είναι λίγο πράγμα να κατεβαίνει αγωνιστικά στους δρόμους η νεολαία,
διεκδικώντας μια καλύτερη προοπτική στη μόρφωση και την απασχόληση;
-Είναι αμελητέο το γεγονός πως και τώρα συνεχίζουν και έχουν μια υπολογίσιμη
απήχηση τα συνδικάτα, παρ΄ όλη την κρίση αξιοπιστία τους τα τελευταία χρόνια;
Ακόμα και στην περίπτωση της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως
στις διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων συμμετείχε ο μεγαλύτερος αριθμός
συναδέλφων στην υπερεικοσαετή ιστορία της Ομοσπονδίας μας.

Σίγουρα, όπως ξαναείπαμε, τα προβλήματα είναι πολλά και σοβαρά. Το
φοβερό σκάνδαλο του δομημένου ομολόγου, π.χ., είναι το τελευταίο, πάρα πολύ
επικίνδυνο επεισόδιο στο θρίλερ, που παίζεται στις πλάτες των εργαζομένων. Ποιοι
κέρδισαν διακινδυνεύοντας αλόγιστα τα λεφτά των υπαλλήλων και των
συνταξιούχων;
Τα λεφτά, έτσι απαιτούν οι «μοντέρνοι καιροί», χάνονται πια στα αδιαφανή
κερδοσκοπικά παιχνιδάκια των δήθεν επενδυτών, κάτι που μας θυμώνει όλους,
ενδυναμώνοντας και τη θέλησή μας να αντιταχθούμε ακόμα πιο έντονα σε κάθε
προσεχή απόπειρα υποβάθμισης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Βέβαια, τα
προβλήματα του Ασφαλιστικού δεν αφορούν μόνο στη διαχείριση των
αποθεματικών των Ταμείων αλλά συνδέονται και με τη γενικότερη πολιτική, που
ασκείται από τις κυβερνήσεις. Χρειάζεται λοιπόν, να αντιμετωπιστεί η
εισφοροδιαφυγή, να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικές διατάξεις, να
κατοχυρωθούν τα συναφή δικαιώματα των εργαζομένων, να πάψει η διάκριση:
παλιοί-νέοι ασφαλισμένοι, η σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του μισθού εξόδου,
να πάψει ο διαχωρισμός των συντάξιμων αποδοχών κύριας-επικουρικής
ασφάλισης.

Β) ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 25ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ:

1=

Να σταματήσει η παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Εθνικής
Οδοποιίας στους ιδιώτες και να δοθεί τέλος στη «λογική» της
ουσιαστικής, τελικά, χρηματοδότησης από δημόσια έσοδα (π.χ. διόδια),
σημερινά και μελλοντικά, επωφελή για τις Υπηρεσίες αλλά και,
κυριότερα, για τους ίδιους τους φορολογούμενους.
Ποιος θα μπορέσει σε μια τέτοια κατάσταση να εγγυηθεί την περαιτέρω
χρηματοδότηση των συναφών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ετησίως 100 εκατομ. Ε !) ;
Ο ενδεχόμενος υποβιβασμός των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων στο ΤΕΟ πρέπει έγκαιρα και
οργανωμένα να αντιμετωπιστεί προς όφελος των υπαλλήλων. Είναι σαφές
επίσης, πως όσοι από τους εν λόγω συναδέλφους μας μεταταγούν στο
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ΥΠΕΧΩΔΕ (ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους), θα δικαιούνται και
το 2% όπως όλοι οι υπόλοιποι Υπάλληλοι.
΄Αλλωστε, οι συμβάσεις ΣΑΧ όλων των συναδέλφων μας γενικότερα
στις διάφορες Υπηρεσίες, θα έπρεπε σύντομα να οδηγήσουν (για όσους
το επιθυμούν) σε εργασιακή σχέση Μονίμου Υπαλλήλου, αφού άλλωστε
το σύνολο καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Πάντως εδώ, ας υπογραμμιστεί η ανυποχώρητη αντίθεση όλων των
Συνέδρων στις απαράδεκτες ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα). Αυτός, ο τελικά ασύμφορος για τους πολίτες θεσμός, όχι μόνο
εγκαταλείπεται σταδιακά και από τους αρχικούς του εμπνευστές (π.χ.
Αγγλία) αλλά και ήδη προκαλεί ακόμα και τραγελαφικές παρενέργειες
στη χώρα μας, πέρα από το γεγονός ότι υποθηκεύει μέχρι βαθιά στο
μέλλον και τις συναφείς Υπηρεσίες αλλά και τα συνήθως μεγάλα έργα
κοινωνικών υποδομών.
Επαναλαμβάνουμε, οι ΣΔΙΤ δεν είναι πανάκεια. Τα έργα μπορούν
κάλλιστα να μελετώνται και εκτελούνται από το πλήθος των άξιων
συναδέλφων μας (και των Υπηρεσιών τους), που και την πείρα και την
όρεξη διαθέτουν, πάντοτε μάλιστα εφαρμόζοντας άψογα και τις
αντίστοιχες προβλέψεις της τεχνικής και των νόμων, με απόλυτο
σεβασμό στα χρήματα των φορολογούμενων.
Ως απαράδεκτη καταγγέλλεται και η συντονισμένη απόπειρα, κυρίως του
ΥπΟιΟ, να ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ το σύνολο των αναγκαίων
αποκεντρωμένων λειτουργικών θεσμών και διαδικασιών του 4ου ΚΠΣ. Το
Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) μπορεί να υλοποιηθεί
δίχως άσκοπους και δαπανηρούς «νεωτερισμούς», όπως είναι αυτοί, που
προτίθεται να επιβάλλει το «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τη διαχείριση,
έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013».

2=

Να επανεξεταστούν οι απαράδεκτες αποφάσεις διάλυσης του δικτύου
ΤΑΣ και ΓΑΣ.
Το Συνέδριό μας δεν χρειάστηκε να προβληματιστεί ιδιαίτερα σε ήδη
πολύ γνωστά πράγματα, αφού οι απόψεις μας για την αντισεισμική
θωράκιση -και όχι αποδυνάμωση- της χώρας μας, έχουν πλέον και
πανηγυρικά επιβεβαιωθεί και από τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα της
σχετικής Ημερίδας, που διοργανώσαμε πέρσι στην Καλαμάτα.
΄Ολοι οι Ειδικοί αλλά βέβαια και οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας, όπως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζουν τις κοινές
πεποιθήσεις τους πάνω στο ζήτημα, με τον πιο αδιάσειστο τρόπο.
Ούτε οι υπάλληλοι ευθύνονται σε κάτι, ώστε να ξεριζώνονται οικογενειακά,
επειδή δεν καταστρώνεται από τις ηγεσίες ένας ελάχιστος κοινά αποδεκτός
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σχεδιασμός, ούτε οι πολίτες, που σε μια κρίσιμη στιγμή (εκτός αν θεωρούμε
ότι ο Εγκέλαδος δεν πρόκειται να ξανακτυπήσει) θα μείνουν ακάλυπτοι
από Υπηρεσίες, οι οποίες όχι μόνο δεν θα έπρεπε να αποδυναμωθούν αλλά
να ενισχυθούν, αναλαμβάνοντας μάλιστα και πρόσθετο συναφές έργο.
΄Ολοι οι θιγόμενοι συνάδελφοί μας (σε μια περίοδο μάλιστα που συνεχώς
αναδεικνύονται τα έντονα προβλήματα γήρανσης του ανθρώπινου
δυναμικού και της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών πανελλαδικά) πρέπει
πάντως να αξιοποιηθούν δημιουργικά και όχι να οδηγηθούν σε έξοδο από
τις Υπηρεσίες, οι οποίες, εκτός των άλλων, θα μπορούσαν, σύμφωνα και
με τις διεξοδικές προτάσεις μας, να προωθούν:
ι.) τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων,
ιι.)προγράμματα ενημέρωσης-εκπαίδευσης για παγίωση συναφούς
συνείδησης σε όλους τους πολίτες,
ιιι.)εκπόνηση-εξειδίκευση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε ΟΤΑ, ΝΑ και
Περιφέρειες,
ιν.)δημιουργία και στελέχωση νέων ΤΑΣ, ώστε να συγκροτείται «δύναμη
άμεσης επέμβασης» και να προχωράει πιο γοργά το έργο αποκατάστασης
ν.)την κατάρτιση μητρώου επισκευασθέντων κτιρίων
κλπ.

3=

Να αποδεχτούν οι αρμόδιοι τις προτάσεις των εργαζομένων για την
άμεση καθιέρωση ενός αξιοπρεπούς Μισθολογίου με ενσωμάτωση
όλων των επιδομάτων.
Τα 1.250 Ε, ως αρχικός μισθός (με διπλάσιο ποσό στην πλήρη ωρίμαση)
είναι ελάχιστο όριο -αδύνατον να υποβιβαστεί με το σημερινό επίπεδο
κόστους ζωής.
Να τερματιστεί επίσης, η πολύχρονη αδράνεια, όσον αφορά ένταξη
χώρων και κατηγοριών συναδέλφων μας στα «Βαρέα και Ανθυγιεινά».
(Στο σημείο αυτό επισημαίνεται πάντως και η άμεση ανάγκη
ενεργοποίησης του πλέγματος διατάξεων σχετικά με την Υγιεινή και
Ασφάλεια των Εργαζομένων.)
Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη σύγχρονου Μισθολογίου, το οποίο θα πρέπει
να προωθηθεί αλλά και το χάσμα της ψαλίδας σε σχέση με τις αποδοχές
των υπόλοιπων συναδέλφων μας της ΕΕ, εντείνουν και τη διάσπαση
μεταξύ των εργαζομένων αφού όλοι καταλήγουν να είναι εναντίον όλων,
όσον αφορά τη διεκδίκηση και επίτευξη καλύτερων πρόσθετων παροχών.
Πάντως, σημαντική, εκτός των άλλων, είναι και η δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβασης για όλους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες ευκαιρίες
αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων.
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4=

Με στόχο των αποδοτική λειτουργία όλων των Υπαλλήλων αλλά κυρίως
την άψογη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί,
επιτέλους (αυτόματα αναπροσαρμοζόμενο κάθε έτος, σύμφωνα και με
τον πληθωρισμό) αξιοπρεπές επίπεδο για

Ι. «εκτός έδρας», ημερήσιες και χιλιομετρικές αποζημιώσεις,
καύσιμα κ.α.,

ΙΙ. υπερωρίες,
ΙΙΙ. επιμίσθια

Οι τρομακτικές ελλείψεις δεν αφορούν μόνο αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
αλλά ακόμα και το ίδιο το κέντρο, όπου συχνά σημειώνεται πλήρης
απουσία σχετικών αποζημιώσεων (π.χ. «ΥΧΟΠ»).
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, που μετατρέπει –
για πρώτη φορά στα χρονικά- τα «εκτός έδρας» σε οικονομικό κίνητρο
και όχι σε αποζημίωση για αυτονόητες δαπάνες των εργαζομένων, όταν
αυτοί μετακινούνται σε ολόκληρη την επικράτεια για υπηρεσιακούς
λόγους, είναι απαράδεκτη και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει,
ώστε να περιλαμβάνει ισότιμα ΟΛΟΥΣ εκείνους που συμμετέχουν
ενεργά στις συναφείς εργασίες.

5=

Να προχωρήσει σωστά η έκδοση της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης, ώστε να λειτουργήσουν οι διατάξεις οι συναφείς με τη
«Νομική Κάλυψη» των υπαλλήλων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται
δικαστικά ενώ εκτελούν με ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους.
Η προοπτική πλήρους κάλυψης ΟΛΩΝ των υπαλλήλων παραμένει
μονόδρομος…

6=

Να παγιωθεί η πλήρης και έγκαιρη χρηματοδότηση του 2%.
Η αναδρομική αύξηση του επιδόματος για το 2007 (9,5 %) είναι
αποτέλεσμα των κινητοποιήσεών μας. Πρέπει όμως να πούμε ότι
υπολείπεται του ύψους της αρχικής και τεκμηριωμένης πρότασης, που
έγκαιρα διεκδίκησε η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ από την πολιτική ηγεσία.
Σε κάθε περίπτωση και απέναντι στην διαρκή λιτότητα (μαζί με τις
ανεπαρκέστατες εισοδηματικές πολιτικές, την ξέφρενη ακρίβεια κλπ.), το
εν λόγω επίδομα, που συντηρείται και αποδίδει χάρη στους αγώνες της
Ομοσπονδίας, εγγυάται μια ευπρόσδεκτη, έστω μερική, οικονομική
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ανακούφιση για ΟΛΟΥΣ (ανεξαρτήτως βαθμού, κλάδου ή ειδικότητας)
τους συναδέλφους μας.
Να σημειωθεί, επ΄ ευκαιρία, και η ανάγκη ουσιαστικής ενεργοποίησης του
πολύτιμου θεσμού των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, που -δίχως ευθύνη
της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ- έχουν οδηγηθεί σε αχρηστία.

7=

Να προχωρήσει η οριστική δικαίωσή μας στο θέμα των 176, χωρίς να
χρειαστεί να περιμένουμε κάποιο εξοντωτικά μεγάλο χρονικό διάστημα
μέχρι την υλοποίηση.
Πάντως, η επιμονή μας και στη νομική διεκδίκηση των αναδρομικών των
176 Ε, μοιάζει, περίπου ένα χρόνο μετά τη μαζική προσφυγή, ακόμα πιο
σωστή, αφού το γενικότερο κλίμα είναι πια εμφανώς ευνοϊκότερο.
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε και αυτή να ελαφρύνει κάπως
μια αφόρητη εισοδηματική κατάσταση, που επιδεινώνεται από την άδικη
φορολογία (π.χ. χαμηλό αφορολόγητο, ανεπίτρεπτη σχέση άμεσων και
έμμεσων φόρων).

8=

Να δρομολογηθεί η σωστή και με κατοχυρωμένη την ισότιμη συμμετοχή
των εργαζομένων, κατάρτιση νέων Οργανισμών λειτουργίας με
στόχους, των (σύγχρονα πιστοποιημένων) Υπηρεσιών, για να
επιτευχθούν αφ΄ ενός η θετική διεξαγωγή αφ΄ ετέρου η ανάδειξη της
εργασίας όλων των συναδέλφων (ο δημόσιος και κοινωνικά
προσανατολισμένος χαρακτήρας των Υπηρεσιών είναι
αδιαπραγμάτευτος). Φυσικά οι συναφείς Οργανισμοί θα εξασφαλίζουν,
εκτός των άλλων, τον ουσιαστικό έλεγχο και την πλήρη διαφάνεια.
Στο ίδιο πνεύμα επιβάλλεται άλλωστε και η μελετημένη επανένταξη των
διάσπαρτων Υπηρεσιών, ώστε να τερματιστεί η άσκοπη αποδυνάμωσή
τους (ΔΔΕ, ΔΕΚΕ, Εργαστήρια Δ. ΄Εργ., ΔΙΠΕΧΩ, ΔΤΥ, Πολεοδομίες,
κλπ.).
Νέοι, προγραμματισμένοι εργαστηριακοί και επιτόπιοι στο έργο, έλεγχοι
μπορούν τάχιστα να εντατικοποιηθούν από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, με
ενεργοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά και του καθ΄ όλα
άξιου προσωπικού (εκκρεμεί βέβαια και η προγραμματισμένη ανανέωση
του συνόλου των Υπηρεσιών μας μέσω στοχευμένων προσλήψεων).
Η με κάθε τρόπο αποφυγή ουσιαστικής διάλυσης των σχετικών Υπηρεσιών
θα επιχειρηθεί να εξασφαλιστεί και με, εκτός των άλλων, συντονισμό
ενεργειών αλλά και ευρείες συσκέψεις και διαβουλεύσεις στην Αθήνα όλων
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των ενδιαφερομένων (στελεχών Υπηρεσιών, αντίστοιχων Συνέδρων της
Ομοσπονδίας, που τις εκπροσωπούν κλπ.).
[΄Οσον αφορά ειδικότερα τις τροποποιήσεις του ΠΔ του Οργανισμού
του ΤΕΕ, υπογραμμίζουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις του Συλλόγου
των Εργαζομένων εκεί. Επίσης, ανεπιφύλακτα στηρίζουμε και τη
θεσμική κατοχύρωση των Συμβασιούχων, που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες εξαρτημένης εργασίας (πρωτόδικα διαπιστωμένες)].

9=

Η επιχειρούμενη αναθεώρηση (άρθρο 24) του Συντάγματος έρχεται να
νομιμοποιήσει ή και ενισχύσει μια προϊούσα μάλλον μη αναστρέψιμη
οικολογική υποβάθμιση.
Γι΄ αυτό επιβάλλεται να ολοκληρωθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη
βάση ενός σοβαρού χωροταξικού σχεδιασμού με παράλληλη
ολοκλήρωση των δασικών χαρτών αλλά και του Εθνικού Κτηματολογίου
(τα ίδια ισχύουν και για την επιστημονική καταγραφή του Αιγιαλού).

10=

Να βρίσκονται σε ετοιμότητα όλοι οι εργαζόμενοι στους κόλπους της
Ομοσπονδίας, ώστε αφ΄ ενός να υλοποιηθούν όλα όσα αποφασίζει το
25ο Συνέδριο, αφ΄ ετέρου να συντονιστούν όλα μας τα Σωματεία με τους
ευρύτερους αγώνες, που φαίνεται ότι θα ενταθούν προσεχώς κ α ι από
πλευράς τριτοβάθμιων οργανώσεων αλλά κ α ι από πλευράς κοινωνίας.-

για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Ν. ΛΥΤΡΑΣ


