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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηα πιαίζηα ελεκέξσζεο ησλ Βνπιεπηώλ Γσδεθαλήζνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
ηαιαλίδνπλ ηνλ θιάδν ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Γεκνζίνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδ/ζνπ ζπλαληήζεθε ηελ Σξίηε 27 Οθησβξίνπ 2015 κε ην Βνπιεπηή
Γσδεθαλήζνπ θ. Μάλν Κόλζνια.
ηνλ θ. Κόλζνια επεδόζε ππόκλεκα κε ηα δεηήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην κεηαμύ καο
δηάινγν, ηα θπξηόηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ην λέν Ενιαίο Μιζθολόγιο πνπ πξόθεηηαη λα
ςεθηζζεί άκεζα θαη ε πάγηα ζέζε ησλ Μεραληθώλ Γεκνζίνπ γηα ζέζπηζε εηδηθνύ
κηζζνινγίνπ ηνπ θιάδνπ ιόγσ επηβαξπκέλνπ από πιεπξάο επζύλεο θαζεθνληνινγίνπ, ε
θαηάξγεζε ηεο σπερβάλλοσζας μείωζης ζε κεηαηαζζόκελνπο ππαιιήινπο, ε κε
αλαγλώξηζε ηεο λεζησηηθόηεηαο ζην λέν Νόκν 4336/2015 γηα ηηο μεηακινήζεις εληόο θαη
εθηόο έδξαο πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή από 01.01.2016 θαη ν νπνίνο ζηελ νπζία
ππνρξεώλεη ζηελ απηνρξεκαηνδόηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ καο, ε θαηαβνιή ππέξνγθσλ
αζθαλιζηικών ειζθορών ζην ΣΜΔΓΔ, θαζώο θαη ε καηάργηζη ηοσ επιδόμαηος
6‰.
Ο θ. Κόλζνιαο αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηα αηηήκαηά καο, ηα ζεώξεζε ινγηθά θαη
δεζκεύηεθε λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο. Άκεζα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο
ζπλνκίιεζε ηειεθσληθά κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Π.Ο. Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. θ. Μνύδην Π.,
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί από θνηλνύ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σ.Δ.Δ. Διιάδαο θ.
ηαζηλό Γ. θαη κε ηνπο αξκόδηνπο Σνκεάξρεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Η ζπλάληεζε ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2015 ζηελ Αζήλα, ζε ζεηηθό
θιίκα θαη ζε απηήλ ζπκκεηείραλ ν θ. Κόλζνιαο Μ., ν θ. Μνύδηνο Π., ν θ. άζζαινο Κ., ν θ.
ηαζηλόο Γ., ν θ. Παλαγόπνπινο Α. (Γξακκαηέαο Παξαγσγηθώλ Σνκέσλ), θαζώο θαη νη
θύξηνη Βεζπξόπνπινο Α. (Σνκεάξρεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο) θαη Απγελάθεο Δ.,
(Σνκεάξρεο Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ).

Έγηλε ελεκέξσζε από ηνλ θ. Κόλζνια γηα ηα αηηήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α..
Γσδ/ζνπ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. δεζκεύηεθε λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζην δηεθδηθεηηθό
πιαίζην ηνπ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί, ην Σ.Δ.Δ.
ηε Ρόδν, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ ζπλάληεζε ηνπ θ. Κόλζνια
κε ην Γ.. ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδ/ζνπ, ν νπνίνο καο δηαβεβαίσζε όηη ζα ζπλερίζεη ηηο
επαθέο ηνπ κε ηνπο αξκόδηνπο Τπνπξγνύο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ καο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.. Γσδ/ζνπ εθθξάδεη θαη δεκνζίσο ηηο
επραξηζηίεο ηνπ πξνο ην Βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ θ. Μ. Κόλζνια γηα ηελ άκεζε
αληαπόθξηζή ηνπ ζηα αηηήκαηά καο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα επίιπζε απηώλ.
Για ηο Δ..
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