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Κύριε Υπουργέ  

Με τον Ν.4412/8-8-2016 που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες επαναφέρατε τον 
πόρο 6‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου. 

Με αφορμή την κατάθεση του αρχικού νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση, επισημάναμε εγγράφως τη θέση μας, την οποία σας 
εκθέσαμε και προφορικά κατά τη συνάντησή μας, στις 19 Μαΐου 2016. Τονίσαμε 
δηλαδή ότι η ομοσπονδία μας (ΠΟΜΗΤΕΔΥ) δεν έχει καμία  αντίρρηση να δοθεί 
όποιος πόρος επιλέξετε, με μόνη προϋπόθεση να μην υπάρχει  αποκλεισμός των 
Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. θέση την οποία αποδεχθήκατε και συμφωνήσατε και 
εσείς.  

Με έκπληξη όμως είδαμε την πρώτη μέρα της συζήτησης (27-7-16)  στην 
επιτροπή του Νομοσχέδιου «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» που εισήχθη 
στην βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος, να καταθέτετε νομοθετική 
βελτίωση με την οποία επαναφέρετε τον πόρο 6‰,  ο οποίος είχε καταργηθεί με 
τον Ν. 4393/6-6-2016,  μόνο στους Διπλωματούχους Μηχανικούς, βάσει μιας  
συμφωνίας της τελευταίας στιγμής μεταξύ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και των πέντε 
Εργοληπτικών Οργανώσεων για την δημιουργία του πόρου 6 ‰ που θα βαρύνει 
κάθε λογαριασμό πληρωμής Δημοσίου έργου. 
 Η συμφωνία αυτή επετεύχθη σε συνάντηση η οποία έγινε  στο γραφείο σας στις 27-
7-2016 με δική σας πρωτοβουλία και παρουσία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή 
της η ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά και η όποια πληροφόρηση έχουμε από τους λοιπούς 
συμμετέχοντες, οι οποίοι τονίζουν την καθοριστική  συμβολή σας για να επιτευχθεί 
η εν λόγω συμφωνία, καθώς επίσης και τις καταλυτικές παρεμβάσεις σας ώστε να 
καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις είχαν οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών 
οργανώσεων. 

Φαίνεται ότι βρήκατε τον τρόπο, μετά την κατάργηση του πόρου 6 ‰ με τον 
Ν.4393/6-6-2016, να ξεπεράσετε τους μνημονιακούς σκοπέλους αποκαθιστώντας 
ένα μικρό μέρος από τις απώλειες που υπέστησαν οι δημόσιοι Υπάλληλοι 
διπλωματούχοι Μηχανικοί από τις μνημονιακές πολιτικές  και δεν κατανοούμε γιατί 
ενώ είχατε συμφωνήσει να μην αποκλεισθούν οι ΤΕ μηχανικοί, λειτουργήσατε 
αιφνιδιαστικά στερώντας την δυνατότητα να συμμετέχει και η ΠΟΜΗΤΕΔΥ στις 
δρομολογούμενες διαδικασίες και εξελίξεις.  
 Κύριε Υπουργέ, 
πιστεύουμε  ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα στην μονομερή αυτή 
πρωτοβουλία σας και σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να σταθούμε  εμπόδιο στο 
να ευοδωθεί η αποκατάσταση μέρους των περικοπών στους Μηχανικούς Π.Ε που 
επιχειρήσατε, όμως ειλικρινά στην περίπτωση που δεν γίνει το ίδιο και για τους  Τ.Ε 
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Μηχανικούς,  η οργή και η απογοήτευση των συναδέλφων μας  θα οδηγήσουν  σε 
δυναμικές και απρόβλεπτες αντιδράσεις. 

 Προσδοκούμε δε να πάρετε άμεσα αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για τους 
Τ.Ε Μηχανικούς και να δώσετε λύση στη πολύχρονη αδικία που υφίσταται ο κλάδος 
μας για τον πόρο αυτό. Θα αποτελούσε δε,  καθοριστικό παράγοντα για την αγαστή 
συνεργασία όλων των Μηχανικών του Δημοσίου και την ηρεμία που απαιτεί η 
υπερπροσπάθεια που καλούνται να καταβάλουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες μετά την 
στελεχιακή τους αποδυνάμωση. 

Για να αρθεί η οποιαδήποτε παραπληροφόρηση που τυχόν έχουμε μετά την 
αιφνίδια για μας πρωτοβουλία σας,  παρακαλούμε για μια άμεση συνάντηση μαζί 
σας, προκειμένου να διαμορφώσουμε το πλαίσιο και τις διαδικασίες για την 
δημιουργία αντίστοιχου πόρου και για τους  ΤΕ μηχανικούς. 
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