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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Γσδ/ζνπ ζπλερίδνληαο ηηο επαθέο ηνπ κε ηνπο
Βνπιεπηέο Γσδεθαλήζνπ, πξνζπαζώληαο λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινύλ ηνλ θιάδν ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Γεκνζίνπ, πξαγκαηνπνίεζε
ζπλάληεζε κε ην Βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ θ. Νεθηάξην Σαληνξηληό ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2015.
Με ηνλ θ. Σαληνξηληό ζπδεηήζεθαλ ηα βαζηθά αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ καο, όπσο ε ζέζπηζε
εηδηθνύ - θιαδηθνύ κηζζνινγίνπ ελόςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, ε κε
θαηάξγεζε ηεο ππεξβάιινπζαο κείσζεο ζε κεηαηαζζόκελνπο ππαιιήινπο, θαζώο
ιεηηνπξγεί θαη σο αληηθίλεηξν γηα επόκελεο κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
Νόκνπ 4336/2015 πνπ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο εληόο θαη εθηόο έδξαο θαζώο κεηαμύ άιισλ
δελ αλαγλσξίδεηαη ε λεζησηηθόηεηα, ε επαλαθνξά ηνπ επηδόκαηνο 6‰, θαζώο θαη ε
κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ καο ζην ΤΣΜΔΓΔ.
Ο θ. Σαληνξηληόο όληαο ν ίδηνο Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο, πιήξσο ελήκεξνο γηα ηα
δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ καο θαζώο έρεη δηαηειέζεη Αληηπξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Γσδ/ζνπ, καο δηαβεβαίσζε όηη ζα πξνρσξήζεη
άκεζα ζε επαθέο κε ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο θ. Σαληνξηληόο, κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε καδί καο, καο ελεκέξσζε όηη
πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα κε ηνλ θ. Χ. πίρηζη, ηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ,
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζε εθηελώο ην ζέκα επαλαθνξάο ηνπ
επηδόκαηνο 6‰, θαζώο θαη ην ζέκα ησλ δαπαλώλ θαη ησλ εκεξήζησλ απνδεκηώζεσλ γηα
ηηο εληόο θαη εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο.

Δπηπξόζζεηα, ζπλαληήζεθε κε ηνλ θ. Χ. Βερναρδάκη, ηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό
Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο ζηνλ νπνίν έζεζε ην αίηεκα ησλ Μεραληθώλ
Γεκνζίνπ γηα έληαμε ζε εηδηθό κηζζνιόγην. Τέινο, ν θ. Σαληνξηληόο ζπλαληήζεθε κε ηνλ θ.
Γ. Καηρούγκαλο, ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο ζηνλ νπνίν έζεζε ην ζέκα ησλ ππέξνγθσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ
Μεραληθώλ.
Ο θ. Σαληνξηληόο καο ελεκέξσζε όηη από όινπο ηνπο Υπνπξγνύο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλνκίιεζε, πήξε ηελ ππόζρεζε όηη όια ηα ζέκαηα ζα εμεηαζηνύλ ζην πιαίζην ησλ
επόκελσλ λνκνζεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ηεο Κπβέξλεζεο.
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δ.Μ.Γ.Υ.Γ.Α.Σ. Γσδ/ζνπ εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ην
Βνπιεπηή Γσδεθαλήζνπ θ. Ν. Σαληνξηληό γηα ηηο επαθέο πνπ είρε κε ηνπο αξκόδηνπο
Υπνπξγνύο θαη γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ ησλ
Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Γεκνζίνπ. Δπειπηζηνύκε ζηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηώλ θαη
ζηελ έθβαζε απνηειεζκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ν θ. Ν. Σαληνξηληόο είλαη Βνπιεπηήο ηεο
Κπβέξλεζεο.
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