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Προς:     1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων                      

κ.  Χατζηδάκη 

Κοιν:  1. Γεν. Γραμ. Εργασίας κα Στρατινάκη 

 2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

 3. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

Θέµα: Σχετικά με την άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη 

χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος 

Κύριε Υπουργέ 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού). Με το παρόν απευθυνόμαστε σε εσάς, ζητώντας 

συνάντηση ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συνεχιζόμενη άδικη εξαίρεση των 

Διπλωματούχων Μηχανικών από τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας.  

Πριν 3,5 ακριβώς χρόνια συστάθηκε Ειδική Επιτροπή η οποία θα επανασχεδιάσει 

τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο 

Δημόσιο. Σε αυτή υποβάλλαμε με έγγραφο μας (Αρ. Πρωτ. 7303 – 27/2/2018), ως 

κλάδος την αναγκαιότητα ένταξης μελών μας στις κατηγορίες των δικαιούχων 

ανθυγιεινού επιδόματος. Το πόρισμα της εν λόγω Επιτροπής ζητάμε να μας 

κοινοποιηθεί δεδομένου ότι αφορά δεκάδες μέλη μας τα οποία αυτή τη στιγμή αδίκως 

εξαιρούνται.  

Συγκεκριμένα ζητάμε: 

1. Ένταξη των μη Χημικών, τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & 

Ποιότητας Δημοσίων Έργων, Αποκεντρ/νων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας 

στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012). 
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 Η ένταξη του Τεχνικού Προσωπικού (Π.Ε. Μηχανικών, κλπ) όλων των Τμημάτων 

Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρ/νων Διοικήσεων της 

χώρας, στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), θα 

άρει μια αδικία ετών, καθόσον και οι μη Χημικοί υπάλληλοι των Εργαστηρίων, αν και 

εργάζονται στον ίδιο χώρο δε λαμβάνουν καθόλου το εν λόγω επίδομα. 

2. Ένταξη των ΠΕ μηχανικών που εργάζονται σε αντίστοιχες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 

(ΦΕΚ 465/Β`/2012).  Οι Μηχανικοί που απασχολούνται στα Εργοστάσια, Εργαστήρια, 

Χημεία, Κέντρα Τηλεπικοινωνιών, Αεροδρόμια, Νοσοκομεία του Στρατού, της 

Αεροπορίας και του Ναυτικού είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε σοβαρούς 

επαγγελματικούς κινδύνους οι οποίοι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους. 

 Tο τμήμα ΥΕΘΑ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής όλα αυτά τα χρόνια με τεκμηριωμένη 

παρέμβαση του επιδίωξε με τις παρεμβάσεις του το εξής απλό, λογικό και δίκαιο: να μην 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου δυο εργαζόμενοι του υπουργείου, που κάνουν την ίδια 

δουλειά στον ίδιο ή σε ανάλογο χώρο, να τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως 

προς το ανθυγιεινό επίδομα, για οποιονδήποτε λόγο και μάλιστα λόγω ένταξης σε 

διαφορετικό κλάδο, η οποία ανισότιμη αντιμετώπιση προβλέπεται βέβαια στις ισχύουσες 

ΚΥΑ του 2012.  

3. Διατήρηση των προβλέψεων χορήγησης του επιδόματος στους ΠΕ Μηχανικούς 

που εργάζονται στα Νοσοκομεία.  

4. Στα πλαίσια αυτά εκτιμούμε πως απαιτείται διεύρυνση των επαγγελμάτων προς 

ένταξη στα ΒΑΕ όπως οι εργοταξιακές εργασίες και η επίβλεψη αυτών καθώς και 

σύγχρονα Μέτρα Υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τους χώρους εργασίας και σύνδεση 

των ΒΑΕ με τις αναγκαίες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. 
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