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ΘΔΜΑ : τέδιο Νόμοσ για ηις ενηός και εκηός έδρας μεηακινήζεις ζηο Γημόζιο
Κύξηνη Βνπιεπηέο,
Θα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε ηνπο έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο γηα ην
ρέδην Νόκνπ «Γαπάνες μεηακινούμενων ενηός και εκηός επικράηειας» πνπ
θαηέζεζε ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γ. Μάξδαο θαη ην νπνίν έζεζε ζε
δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα 5 κόλν εκέξεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3 ήηαλ επίζεκεο αξγίεο.
Δίλαη αδηακθηζβήηεηα γλσζηό όηη ην έξγν ηνπ κεραληθνύ απαηηεί ζπρλέο επηβιέςεηο,
απηνςίεο θαη ειέγρνπο γηα ηελ πνηνηηθή θαη νηθνλνκηθή εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Η ζπλερήο
παξνπζία ηνπ επηηόπνπ ηνπ έξγνπ πξνϋπνζέηεη πνιιέο κεηαθηλήζεηο, θαζώο γηα
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή ιάζνο, ππάξρνπλ απζηεξέο πνηληθέο επζύλεο.
Μέρξη ζήκεξα νη κεηαθηλήζεηο ησλ κεραληθώλ ξπζκίδνληαλ κε ην Ν. 2685/1999 θαη
ην Ν.3554/2007, θαζώο επίζεο κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ
έξγνπ ησλ κεραληθώλ, ππνπξγηθέο απνθάζεηο 2/52971/0022/31.08.2007 θαη
2/33481/0022/27-04-11.

Σν πξνηεηλόκελν ζρέδην λόκνπ δελ επηιύεη θαλέλα από ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, θαζώο
δελ πξνηείλεη αύμεζε ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο ή ησλ δαπαλώλ δηαλπθηέξεπζεο νη
νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο
ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ θαη νδεγώλ, δελ ξπζκίδεη ηελ πνιύκελε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο
ησλ νδνηπνξηθώλ θαη δελ απμάλεη ησλ κηθξό αξηζκό εκεξώλ εθηόο έδξαο πνπ δηθαηνύηαη ν
θάζε ππάιιεινο. Αληίζεηα, απμάλεη ην πθηζηάκελν όξην ησλ 40 ρικ. ζε 50ρικ. γηα ηε
κεηαθίλεζε εληόο έδξαο θαη θαηαξγεί ζηελ νπζία ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε, θαζώο ζέηεη
σο όξην απόζηαζεο γηα ηηο εθηόο έδξαο ρεξζαίεο κεηαθηλήζεηο ηα 160 ρικ. από ηελ έδξα
θαη ηα 20 λαπηηθά κίιηα από λεζί ζε λεζί. ην Ννκό Γσδεθαλήζνπ όιεο νη κεηαθηλήζεηο
είλαη κηθξόηεξεο ησλ 160ρικ. δεδνκέλνπ όηη ε κεγαιύηεξε απόζηαζε ζην λεζί ηεο Ρόδνπ
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 90 ρικ., ελώ αληίζηνηρα πνιιέο κεηαθηλήζεηο από λεζί ζε λεζί, όπσο
γηα παξάδεηγκα Κάιπκλνο –Λέξνο, Κσο – Νίζπξνο, Ρόδνο – ύκε, Κάξπαζνο – ύκε θ.ν.θ,
δελ ζα ζεσξνύληαη ζην εμήο εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο. Απνδεηθλύεηαη γηα άιιε κηα θνξά
όηη ε λεζησηηθόηεηα δελ έρεη ιεθζεί ππόςηλ.
Κύριοι Βοσλεσηές,
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδ/ζνπ παξαθαιεί γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζεί ην ζρέδην λόκνπ θαη λα ππάξμεη νπζηαζηηθόο δηάινγνο κε ηνπο
εκπιεθόκελνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, έηζη ώζηε λα ππάξμεη
εμνξζνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο, αιιά όρη θαηάξγεζή ηνπο. Γελ ζα επηηξέςνπκε
ηελ πεξαηηέξσ εμαζιίσζε ησλ κεραληθώλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Για ηο Γ..
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