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ρεη. : Τπ΄ αξηζκόλ 63/22-12-2014 επηζηνιή Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ
Αμηόηηκε θύξηε Πξσζππνπξγέ,
Η παξνύζα επηζηνιή είλαη ζε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ε νπνία είρε απνζηαιεί
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 ζηνλ ηόηε Πξσζππνπξγό θαη ζαο είρε θνηλνπνηεζεί σο αξρεγόο
ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο. πλεκκέλα ζαο θαηαζέηνπκε ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή.
Ο ιόγνο ζύληαμεο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο είλαη ε πνιηηηθή, ε νπνία θαίλεηαη είηε από
δεκνζηεύκαηα, είηε από δειώζεηο θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ, όηη ζα αθνινπζεζεί από ηελ
παξνύζα θπβέξλεζε.
Θα πξνζπαζήζνπκε λα είκαζηε θαηά ην δπλαηό πεξηεθηηθνί θαη λα αλαθεξζνύκε ζηα
πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ηνπ
Γεκόζηνπ ηνκέα:









ρεηηθά κε ην κηζζνιόγην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ην νπνίν θαίλεηαη όηη ζα ππνζηεί
ηξνπνπνηήζεηο. Άπνςε ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδεθαλήζνπ (ε νπνία ηεθκεξηώλεηαη ζηελ
αλσηέξσ ζρεηηθή επηζηνιή) είλαη όηη, ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ, επηβάιεη δηαθνξνπνίεζε ζην κηζζνιόγηό ηνπ. Γπζηπρώο
ζηελ Διιάδα ηνπ 2015, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, αιιά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε.
Οη Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί (πεληαεηνύο θνίηεζεο), ακείβνληαη ιηγόηεξν από ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο απηήο θαηεγνξίαο ΠΔ (ηεηξαεηνύο θνίηεζεο), αιιά θαη ηεο
θαηεγνξίαο ΣΔ εμαηηίαο ησλ θξαηήζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.
Δπηπξόζζεηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ πξνζκεηξάηαη ε πξνϋπεξεζία ηνπο σο
κεραληθνί ζην ειεύζεξν επάγγεικα νύηε ζηε κηζζνινγηθή, νύηε ζηε βαζκνινγηθή
εμέιημε ηνπ κεραληθνύ σο δεκόζηνο ππάιιεινο.
Δπί ηε επθαηξία λα ζαο εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηνλ ηξόπν κε ην νπνίν ην
ηακείν ησλ Μεραληθώλ ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη
ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Γελ ζα θάλνπκε εθηελή αλαθνξά, αιιά ζα
ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ έληνλε δηακαξηπξία καο γηα ηελ δεκηνπξγία «λέαο
ηαρύηεηαο κεραληθώλ». Γηαρσξηζκνί ππήξραλ ήδε πνιινί : «πξν ηνπ 1993», «κεηά
ηνπ 1993», «κε εηδηθή πξνζαύμεζε» θ.ν.θ. Η δεκηνπξγία ηεο λέαο θαηεγνξίαο
«Καηώηεξεο Αζθάιηζεο» ησλ κεραληθώλ δελ αξκόδεη ζε κία αξηζηεξή θπβέξλεζε. Σν
απνζεκαηηθό, ηα έζνδα θαη ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ ΔΣΑΑ –
ΣΜΔΓΔ είλαη ζε ζέζε λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ, κεηώλνληαο
ηηο εηζθνξέο ηνπο δξαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Οη πόξνη θαη ε πεξηνπζία ησλ
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξνο όθεινο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη όρη
πξνο όθεινο ησλ ηξαπεδώλ (ATTICA BANK).
Σν επίδνκα «ππεξβάιινπζαο κείσζεο» όπσο απηό είρε πξνθύςεη από ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4024/2011, θαίλεηαη όηη νδεύεη πξνο θαηάξγεζε. Σν ελ ιόγσ
επίδνκα ρνξεγείηαη ζε αξθεηά κεγάιε κεξίδα Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ, εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο κείσζεο ησλ απνδνρώλ πνπ είραλ ππνζηεί κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ (Ν.4024/2011), ε νπνία έρεη μεπεξάζεη ζε
αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ζε βάζε εηήζησλ απνδνρώλ, ην 50%. Δδώ ζα ζέιακε λα ζαο
επηζεκάλνπκε ηελ δηρνγλσκία πνπ ππάξρεη ζηελ θαηαβνιή ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο,
ζηελ πεξίπησζε κεηάηαμεο ππαιιήινπ από ππεξεζία ζε ππεξεζία ηνπ ίδηνπ θνξέα. Σν
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο έρνπλ θαηά θαηξνύο
εθδώζεη αληηθξνπόκελεο εγθπθιίνπο γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ κε απνηέιεζκα όκνηεο
θαηαζηάζεηο λα αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ππεξεζίεο.
Οη δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ, θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ζην ζηόραζηξν ησλ πεξηθνπώλ ηεο
θπβέξλεζεο. Η θύζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, ηνπο
ππνρξεώλεη ζε ζπρλέο κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο κε ην ηζρύνλ θαζεζηώο δελ θαιύπηνληαη
επαξθώο νηθνλνκηθά. Η αύμεζε ησλ ρηιηνκεηξηθώλ νξίσλ θαη ε κείσζε ησλ απνδνρώλ
ζα επηδεηλώζνπλ ζε ηέηνην βαζκό ηελ θαηάζηαζε ώζηε λα γίλεη απαγνξεπηηθή, γηα
νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ε κεηαθίλεζε, γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο, ησλ Γηπισκαηνύρσλ
Μεραληθώλ. Σν ζρέδην λόκνπ νπζηαζηηθά πνπ είρε βγεη ζηελ δεκνζηόηεηα, πξαθηηθά ζα
ππνρξέσλε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα απηνρξεκαηνδνηνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα
ππεξεζηαθνύο ιόγνπο.



Σέινο κηα κηθξή αλαθνξά ζην επίδνκα 6%0 πνπ ειάκβαλαλ νη Γηπισκαηνύρνη
Μεραληθνί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ην νπνίν
δελ επηβάξπλε ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, αιιά θαηαξγήζεθε. Πεγή ηνπ ελ ιόγσ
επηδόκαηνο απνηεινύζαλ θξαηήζεηο (ηδίνπ πνζνζηνύ) ζηα δεκόζηα έξγα θαη θαηαλνκή
ηζόπνζα ζηα κέιε ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4024/2011 πεξί
εληαίνπ κηζζνινγίνπ ην επίδνκα απηό ζηακάηεζε λα απνδίδεηαη ζηνπο Γηπισκαηνύρνπο
Μεραληθνύο παξά ην γεγνλόο όηη ε αληίζηνηρε θξάηεζε ζηα Γεκόζηα Έξγα ζπλερίδεη λα
γίλεηαη. Καηά ηελ άπνςή καο θαηάξγεζε ελόο επηδόκαηνο πνπ δελ επηβάξπλε ηνλ
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, έδηλε όκσο κηα κηθξή νηθνλνκηθή αλάζα ζηνπο
Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζεζκνζεηήζεθε αδίθσο.

Κύξηε Πξσζππνπξγέ,
Η επηζηνιή καο απηή, ζέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ζα έρεη θαιύηεξε ηύρε από ηελ
πξνεγνύκελε (αλσηέξσ ζρεηηθή) πξνο ηνλ ηόηε πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο. Οη αλσηέξσ
επηζεκάλζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ ζρεηηθή επηζηνιή είλαη
ελδεηθηηθέο θαη όρη πεξηνξηζηηθέο. Η επηζηνιή απηή επηιεθηηθά απνζηέιιεηαη ζηνλ
Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη Γηπισκαηνύρνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο,
θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ θ.
πίξηδε, πξώελ πξόεδξν ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, θαζώο θαη ζην Βνπιεπηή
Γσδεθαλήζνπ θ. αληνξηληό Νεθηάξην, Γηπισκαηνύρν Υεκηθό Μεραληθό, ν νπνίνο
εξγάδνληαλ (κέρξη ηελ εθινγή ηνπ) σο Μεραληθόο Γεκόζηνο Τπάιιεινο. Η Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α..
Γσδεθαλήζνπ πηζηεύεη όηη ε δηπιή ηδηόηεηα ησλ αλσηέξσ απνδεθηώλ (Μέιε ηεο
Κπβέξλεζεο – Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί) δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηεπζεηεζνύλ ζην
ζύλνιό ηνπο ηα αλσηέξσ, ηα νπνία δελ πξνθαινύλ επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθό
πξνϋπνινγηζκό. Η επηβίσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα θιάδν
άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλάπηπμε. Δπειπηζηνύκε ζηε ζεηηθή αληαπόθξηζή ζαο.
Δπραξηζηνύκε γηα ην ρξόλν ζαο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηεζδήπνηε
δηεπθξηλίζεηο.

Για ηο Δ..
Η Ππόεδπορ

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ

Μίκα Μισαλάκη
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Διακοζηαμαηίος Παύλορ
Αγπ. Σοπογπάθορ Μησανικόρ
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