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Κύριε Περιφερειάρχη,
Η επίσκεψη μας έχει συνδικαλιστικό και ταυτόχρονα επιστημονικό χαρακτήρα,
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προεδρείου που προέκυψε από τις
εκλογές στις 28 Ιουνίου 2022.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού) στους νομούς Έβρου Ροδόπης και Ξάνθης.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης αριθμεί 250 μέλη-μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους, από
τους οποίους οι 136 στελεχώνουν υπηρεσίες της ΠΑΜΘ (ποσοστό 35%).

Τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας που εργάζονται στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονία-Θράκης αφορούν κυρίως:
Α) την υποστελέχωση και τις απαιτούμενες διαδικασίες προσλήψεων
Διπλωματούχων Μηχανικών.
Από τις προηγούμενες εκλογές του συλλόγου μας, τον Απρίλη του 2019
παρατηρήθηκε μία συρρίκνωση της τάξης του 10%, λόγω συνταξιοδότησης
συναδέλφων και μη αντικατάστασή τους.

Οι ήδη υπάρχοντες υπάλληλοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των
πολλών και διαφορετικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι υπηρεσίες της ΠΑΜΘ σε
τρεις νευραλγικές Γενικές Διευθύνσεις, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Απαιτούμε άμεσα μόνιμες προσλήψεις και όχι ευκαιριακές λύσεις με 5μήνα-8μηνα
με τη μορφή voucher.

Με την 3Κ προκήρυξη θα γίνουν προσλήψεις 688 μηχανικών στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού, σε επίπεδο χώρας, όπου για την Θράκη προβλέπονται 29 προσλήψεις
μηχανικών, με μόλις 8 στην ΠΑΜΘ.
Β) ο Οργανισμός των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ θα πρέπει να
προσαρμοσθεί στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ όσον αφορά στο προβάδισμα
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε ότι έξι αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας που εκδόθηκαν, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του
κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων
ΝΠΔΔ προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών
μονάδων, ακυρώνουν ΠΔ Οργανισμών μεταξύ αυτών το ΠΔ 149/2010 (Α’ 242/27-122010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.
Γ) Διεκδικούμε αύξηση των αποδοχών μας.
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου δεν μπορούμε άλλο να επωμιζόμαστε
τεράστιες ευθύνες με μισθούς εξευτελιστικούς. Ανάπτυξη δε γίνεται με
κακοπληρωμένους Μηχανικούς.

Για τον λόγο αυτό διεκδικούμε:
Γ1) Τη χορήγηση της αποζημίωσης του αρ. 14 του Ν.4778/21, που αναφέρεται στα
στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για όλους τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς που συμμετέχουν σε Επιτροπές Δημοσίων
Συμβάσεων και Συμβούλια, σεβόμενοι την αρχή της “Ίσης Αμοιβής για Ίση Εργασία”.
Γ2) την επαναφορά της ημερήσιας αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις,
όπως ισχύει για τις διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριμένα διεκδικούμε ανώτατο όριο
ημερών εκτός έδρας τις 120 ημέρες ώστε να επαρκεί για το σύνολο των
υπηρεσιακών αναγκών και αύξηση τη
τηςς ημερήσιας αποζημίωσης στα 70 €/ημέρα.
Γ3) την κάλυψη των μετακινήσεων για συμμετοχή των μηχανικών σε επιτροπές.
Δ. Διεκδικούμε τη συνεχή επιμόρφωση των μηχανικών του Δημοσίου στην ΠΑΜΘ,
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Ε. Διεκδικούμε την νομική κάλυψη των μηχανικών. Ευελπιστούμε οι νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις να βελτιώσουν την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η
πολυνομία, η κακονομία και η αδυναμία ορθής αντιμετώπισης των προβλημάτων
που ανακύπτουν και οδηγούν τους Διπλωματούχους Μ
Μηχανικούς
ηχανικούς στις αίθουσες των
Δικαστηρίων, χωρίς να φταίνε.
Κύριε Περιφερειάρχη,
Επειδή ανάπτυξη χωρίς μηχανικούς δε νοείται, ευελπιστούμε στην ουσιαστική
συμβολή σας για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου μας, με απώτερο
στόχο την αποτελεσματικότητα του έργου σας και την εξυπηρέτηση του πολίτη και
του επενδυτή στην Περιφέρειά μας.

