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Fax: 2241022320 

Κνηλ.: - Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.. 
- T.E.E. Tκ. Γσδεθαλήζνπ 

 
 
ΘΔΜΑ : Ππόζκληζη ζε Γενική ςνέλεςζη ηηρ Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α. Γυδ/ζος  
ρεη. : Υπ΄ αξηζκόλ 37/13-08-2015 επηζηνιή ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ πξνο ηνλ 

Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο  

 
 
Κύξηνη Βνπιεπηέο, 
 

Ζ παξνύζα επηζηνιή είλαη ζε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ε νπνία είρε 
απνζηαιεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015 ζηνλ Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο θαη ζαο είρε 
θνηλνπνηεζεί.   

Ο ιόγνο ζύληαμεο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο είλαη ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ηνπ θύξνπο 
θαη ηνπ ξόινπ ηνπ Γεκνζίνπ Υπαιιήινπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ. Οη πνιηηηθέο 
Μλεκνλίνπ πνπ αθνινπζνύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κηζζνινγηθή 
ηζνπέδσζε ηνπ θιάδνπ καο, ελόο θιάδνπ πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλάπηπμε 
ηεο ρώξαο.   

Εεηήκαηα όπσο ε μη διαθοποποίηζη ζηο μιζθολόγιο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ 
Μεραληθνύ ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ επζπλώλ πνπ απηόο 
αλαιακβάλεη, ε μη καηαβολή ηηρ ςπεπβάλλοςζαρ διαθοπάρ ζε ζπλαδέιθνπο 
κεραληθνύο πνπ κεηαηάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4223/2013, ε μη κάλςτη 
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ηυν εξόδυν για ηιρ εκηόρ έδπαρ μεηακινήζειρ, ε βαθμολογική καθήλυζη, ε 
πεπικοπή ηος 6%ο, θαζώο θαη νη ςπέπογκερ αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ είλαη δεηήκαηα 
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θιάδνπ καο θαη ρξήδνπλ άκεζεο παξέκβαζεο θαη 
επίιπζεο.    
 
Κύπιοι Βοςλεςηέρ,  

 
Όια ηα παξαπάλσ ζέκαηα πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ θαη ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ζαο. Παξαθαινύκε 
όπσο καο ελεκεξώζεηε εγγξάθσο γηα ην εάλ επηζπκείηε λα παξαβξεζείηε ζε απηή ηε 
ζπλάληεζε. Δλ όςεη ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξί λένπ κηζζνινγίνπ ζην δεκόζην, 
πξόζεζή καο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε λα ιάβεη ρώξα εληόο ηνπ κελόο Οθησβξίνπ. Γηα ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο, ζα επηθνηλσλήζνπκε ηειεθσληθά.   

αο επραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν ζαο. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 
δηεπθξίληζε. 

 
 

 
Για ηο Γ.. 

Η Ππόεδπορ 
 
 
 

Μίκα Μισαλάκη  
Απσιηέκηυν Μησανικόρ  

 

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 
 
 
 

Γιακοζηαμαηίος Παύλορ 
Αγπ. Σοπογπάθορ Μησανικόρ 

 


