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Θέμα	 :	 Αναγκαιότητα αναγνώρισης του έργου των Διπλωματούχων Μηχανικών  του 

Δημοσίου με πρόβλεψη κλαδικού μισθολογίου 

	

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Για άλλη μια φορά οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου Τομέα βρίσκονται αντιμέ‐

τωποι με  την απαξίωση μέσα από τις επικείμενες μειώσεις μισθών, με την αιτιολογία της 

"βελτίωσης"  του  ενιαίου  μισθολογίου,  όπως  αυτό  διαμορφώνεται  από  τις  διαρροές  των 

ΜΜΕ και των στελεχών της κυβέρνησης. 

Διαπιστώνεται ότι αντί να γίνει εξορθολογισμός του ενιαίου μισθολογίου, από τον ορισμό 

που δίνει η κυβέρνηση, "όλοι οι υπάλληλοι να αμείβονται με τον ίδιο μισθό", στο ορθότερο, 

"όλοι οι υπάλληλοι που κάνουν την ιδία δουλειά να αμείβονται με τον ίδιο μισθό" μερι‐

μνώντας ανάλογα για να στηριχθεί ένα κράτος δικαίου, επιδιώκεται να γίνει άλλου είδους 

διαχωρισμός μέσα από  τη δημιουργία  ειδικών μισθολογίων μόνο  για συγκεκριμένες  ομά‐

δες.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα των αμοιβών με ορθολογικό τρόπο, πρέπει 

να  αναγνωριστεί  η  ιδιαιτερότητα  τόσο  του  επιπέδου  μόρφωσης  όσο  και  του  επιπέδου 

των ευθυνών της κάθε επαγγελματικής ομάδας των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπρόσθετα θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποκλειστικότητα ή μη της εργασίας τους στο Δημόσιο. Επιση‐

μαίνεται  ότι  οι Μηχανικοί  του  Δημοσίου  είναι  αποκλειστικής  απασχόλησης,  δηλαδή  τους 

στερείται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τους πέραν της θέσης τους. 
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Εντυπωσιακό και άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι παρόλο που η κυβέρνηση αναγνωρίζει 

τις  ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, με πρόθεση δημιουργίας ειδι‐

κών μισθολογίων γι’ αυτές, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για τους Διπλωματού‐

χους Μηχανικούς του Δημοσίου τομέα. Μια πρόβλεψη την οποία είχε ορθώς θεσμοθετήσει 

η  Πολιτεία  αρχικά  για  «χορήγηση  ειδικού  επιδόματος  ‐  αντισταθμίσματος  αποκλειστικής 

χρήσης στην υπηρεσία  της άδειας άσκησης  επαγγέλματος μηχανικού  κ.λπ.  (7  τοις  χιλίοις) 

από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων» [παρ. 2α του άρ. 8  του Ν. 2430/96] και κατήρ‐

γησε τελικά με το «Ενιαίο Μισθολόγιο». 

Το παράλογο αυτό γεγονός εγείρει μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων όπως: 

‐ γιατί η κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί παντελώς το πενταετές της φοίτησης των Δι‐

πλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου; 

‐  γιατί η κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί  τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές του 

κλάδου μας,  οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά σε δικούς  της  λανθασμένους  χειρισμούς, 

με αποτέλεσμα να αμείβονται τελικά με μικρότερα ποσά από τους αποφοίτους των άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων; 

‐ γιατί η Κυβέρνηση επιμένει να αγνοεί και να μηδενίζει τη διαρκή ενημέρωση που 

απαιτείται σε νομοθεσία,  τεχνικά και οικονομικά θέματα,  ειδικά για  τους Μηχανικούς  του 

Δημοσίου; 

‐ γιατί η Κυβέρνηση επιμένει σκοπίμως να αγνοεί την ευθύνη της υπογραφής, που 

ακολουθεί τους Μηχανικούς εφ’ όρου ζωής;  

‐ γιατί ενώ στερείται η δυνατότητα αυτής της υπογραφής – εργασίας εκτός δημοσίου 

δεν υπάρχει η ανάλογη χρηματοδοτική πρόβλεψη; 

‐ γιατί η Κυβέρνηση, ενώ βασίζεται κυρίως στους Μηχανικούς του Δημοσίου για την 

εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων  και μη  έργων,  για  την  επιτάχυνση αναπτυξιακών διαδι‐

κασιών, για την επίτευξη των στόχων των διαρθρωτικών ταμείων, για τη δημιουργία συνθη‐

κών ανάπτυξης που αποτελούν τον μόνο δρόμο εξόδου από την κρίση, επιμένει να τους α‐

παξιώνει αμείβοντάς  τους με  τις  ελάχιστες αμοιβές; Επισημαίνεται  ότι  αν  και αρχικά  είχε 

προβλεφθεί η συγκεκριμένη συνεισφορά  τους με  την θέσπιση  του ειδικού επιδόματος «6 
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τοις χιλίοις» [παρ. 34 του άρ. 27 του Ν. 2166/1993] η Κυβέρνηση επίσης το κατήργησε χωρίς 

κάποια άλλη ειδική πρόβλεψη. 

Η πλήρης και ολοκληρωτική απαξίωση των Μηχανικών στον Δημόσιο Τομέα μόνο προβλή‐

ματα μπορεί να δημιουργήσει στην κοινωνία και την "επερχόμενη ανάπτυξη", διότι είναι ο 

κλάδος που διασφαλίζει λόγω της επιστημονικής του γνώσης, την ποιοτική κατασκευή, τις 

διαφανείς διαδικασίες και κυρίως την πλέον συμφέρουσα λύση για το κοινωνικό σύνολο. 

Είναι ο κλάδος ο οποίος καλείται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην «παραγωγική ανασυγκρό‐

τηση» της χώρας μας. 

Η  δραματική  μείωση  των  αμοιβών  των  Διπλωματούχων Μηχανικών  τα  τελευταία  χρόνια 

αφαίρεσε τα κίνητρα απόδοσης και έφερε πλήρη αναντιστοιχία των αμοιβών σε σχέση με 

τη φύση της εργασίας  τους και  των ευθυνών που αυτή επιφέρει,  δημιουργώντας  τελικά 

ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης στον κλάδο. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση που έχει δη‐

μιουργηθεί είναι λογικό να έχει οδηγήσει τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς 

του Δημοσίου σε αδιέξοδο αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που ακολουθούν την άσκηση 

του επαγγέλματος τους εφ’ όρου ζωής, λόγω της  ευθύνης της  υπογραφής τους.  

Έχει αναρωτηθεί άραγε η Κυβέρνηση τι θα συμβεί αν οι Μηχανικοί του Δημοσίου αποφα‐

σίσουν να σταματήσουν πλέον να αναλαμβάνουν την ευθύνη όλων των σταδίων εκτέλε‐

σης των δημοσίων έργων, του ελέγχου των μελετών και των λοιπών αναπτυξιακών προ‐

γραμμάτων; Δεν το θέλει κανείς αλλά η ίδια η συνεχιζόμενη απαξίωση των μηχανικών του 

δημοσίου θα το επιφέρει στην πράξη αφού θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τα εργασιακά 

τους θέματα ως Διοικητικοί Υπάλληλοι (αφού ως τέτοιοι αμείβονται). Η αγωνία των μηχανι‐

κών  να  αντιμετωπίσουν  τις  δυσκολίες  και  τα  τεχνικά  θέματα  που  συναντούν  καθημερινά 

είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αμοιβή τους και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέ‐

λους από την Κυβέρνηση. Μια αγωνία που δεν περιορίζεται κατά την διάρκεια της καθημε‐

ρινής  τους  εργασίας αλλά επεκτείνεται στο σύνολο  της  καθημερινότητάς  τους δεδομένων 

των ιδιαίτερων ζητημάτων που οφείλουν να αντιμετωπίσουν και των σύνθετων λύσεων που 

πρέπει να σχεδιάσουν /υλοποιήσουν. 

Ζητείται από την Κυβέρνηση η αναγνώριση του σημαντικότατου έργου που επιτελούν στο 

Δημόσιο  οι  Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  μέσω  της  πρόβλεψης  κλαδικού  μισθολογίου. 
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Πρόταση την οποία έχει  συμπεριλάβει στις αποφάσεις του 15ου Συνεδρίου της  και η Π.Ο. 

ΕΜΔΥΔΑΣ, όπου στα κλαδικά – οικονομικά αιτήματα ζητεί «..διεκδίκηση μισθολογίου που θα 

αποτιμά το εξειδικευμένο έργο και τις ιδιαιτερότητες του Διπλωματούχου Μηχανικού…». Με 

κανόνες δικαίου και όχι ειδικής μεταχείρισης, διότι ο κλάδος των μηχανικών έχει πληγεί όσο 

κανένας άλλος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι ευθύνες και η ιδιαίτερα 

απαιτητική  εργασία  των  Διπλωματούχων  Μηχανικών  του  Δημοσίου  πρέπει  επιτέλους  να 

συνδεθούν με ένα δίκαιο μισθολογικό καθεστώς, που θα τους εξασφαλίζει την αξιοπρεπή 

τους διαβίωση. 

Για	τη	Δ.Ε.	του	Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.	

Ο	Πρόεδρος	

Δημήτριος	Μαυροματίδης	
 


