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Θύξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, 

Σε ζπλέρεηα ζπδήηεζεο ζέκαηνο, όζνλ αθνξά ζηνλ Θιάδν ησλ ΠΔ 
Κεραληθώλ, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ δεζκεύζεώλ ζαο γηα ηε ζεξαπεία ηεο 
αληζόηεηαο θαη ηεο αδηθίαο εηο βάξνο ηνπ Θιάδνπ καο πνπ ζπληειέζηεθε θαηά ην 

παξειζόλ ζην Υπνπξγείν καο, επαλεξρόκαζηε γηα ην ζέκα δεδνκέλσλ ησλ 
πξόζθαησλ εμειίμεσλ θαη ελ αλακνλή ησλ δηεπθξηληζηηθώλ εγθπθιίσλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ ΘΥΑ πνπ επηηέινπο κπνξνύλ λα ιύζνπλ απηό ην ζνβαξό δήηεκα. 

Ωο θιάδνο εξγαδνκέλσλ κε ηεξάζηηα ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ 
ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ, επί κηα νιόθιεξε δεθαεηία αληηκεησπίζακε έλα 

άδηθν ζεζκηθό πιαίζην όπνπ δύν εξγαδόκελνη ζηνλ ίδην αθξηβώο ρώξν εξγαζίαο κε ηηο 
ίδηεο εθζέζεηο ζε επηθηλδπλόηεηα αληηκεησπίδνληαη δηαθξηηά. Οη Γηπισκαηνύρνη 

Κεραληθνί απνηεινύλ ην κόλν Θιάδν εξγαδνκέλσλ ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ είραλ 
εμαηξεζεί ησλ πξνβιέςεσλ θαηαβνιήο ηνπ Αλζπγηεηλνύ Δπηδόκαηνο. 

Σην αλσηέξσ πιαίζην επαλαθέξνπκε ζπκπιεξσκέλεο ηηο ζρεηηθέο καο 

πξνηάζεηο: 

α. Έληαμε ησλ ΠΔ Κεραληθώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηα Δξγνζηάζηα, 

Δξγαζηήξηα, Φεκεία, Θέληξα Τειεπηθνηλσληώλ, Αεξνδξόκηα, Λνζνθνκεία ηνπ ΥΠΔΘΑ, 
θαζώο είλαη εθηεζεηκέλνη θαζεκεξηλά ζε ζνβαξνύο επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο νη 
νπνίνη ζέηνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο θαη απνηεινύλ ηηο κόλεο εηδηθόηεηεο 

ελόο θξίζηκνπ Υπνπξγείνπ πνπ εμαηξνύληαη, 

β. Δπέθηαζε ησλ πξνβιέςεσλ ρνξήγεζεο ηνπ επηδόκαηνο ζηνπο 

ειάρηζηνπο (πηα) ΠΔ Κεραληθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα Λνζνθνκεία. Οη ζπλάδειθνη 
καο απηνί ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ησλ Τκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ππνζηεξίδνπλ 

θαη θηλνύληαη ζην ζύλνιν ηνπ ρώξνπ ησλ Λνζνθνκείσλ (θαη όρη κόλν ζηα γξαθεία 
ηνπο) θαζώο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θξίζηκσλ Υπνδνκώλ ησλ 
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Λνζνθνκείσλ όπσο ηα Ιεβεηνζηάζηα θαη νη Υπνζηαζκνί Κέζεο Τάζεο κε πξνθαλή 
επηθηλδπλόηεηα, 

γ. Έληαμε όισλ ησλ Κεραληθώλ πνπ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο Υπεξεζίαο ηνπο αζθνύλ εξγαζία πεδίνπ ή εξγαζία ζε ρώξνπο κε 
επηθηλδπλόηεηα όπσο ηα εξγνηάμηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ επίβιεςε έξγσλ θαη 

κειεηώλ ζε έξγα κε ζήξαγγεο, γέθπξεο, Δπνπηεία Φάζκαηνο (ΔΔΤΑΑ), εξγαζία ζε 
Τειεπηθνηλσληαθά Θέληξα, Δπίβιεςε θαη Ιεηηνπξγία Αληιηνζηαζίσλ, Ιεβεηνζηαζίσλ, 

Βηνινγηθώλ Θαζαξηζκώλ θαη Υπνζηαζκώλ, Έξγα Γηαρείξηζεο Απνξξηκάησλ από ηνπο 
αληίζηνηρνπο θνξείο, έιεγρνο θαη θαηαγξαθή επηθίλδπλσλ θαηαζθεπώλ, 
αζθαιηνζηξώζεηο, Πνιηηηθή Πξνζηαζία, δηαρείξηζε Φπζηθώλ Θαηαζηξνθώλ, 

Τνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζην πεδίν θιπ.  

Θύξηε Γεληθέ, 

Εεηάκε ηελ αξσγή ζαο ππό ην πξίζκα ησλ δηαβεβαηώζεσλ πνπ καο είραηε 
ήδε εθθξάζεη γηα ην ελ ιόγσ ζέκα, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ηπρόλ 
απαηηνύκελε ζπλεξγαζία θαη ηαπηόρξνλα αλαλεώλνπκε ην αίηεκά καο γηα κηα 

ζπλάληεζε ελεκέξσζεο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηξερνπζώλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ 
ηνλ Θιάδν ΠΔ Κεραληθώλ ζην ΥΠΔΘΑ. 

 
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

Ο Πξόεδξνο 
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