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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 Όπως γνωρίζετε οι προσπάθειες και οι διαδικασίες για τη δημιουργία του 

πόρου των ΤΕ Μηχανικών, αντίστοιχου του πόρου 6‰ των ΠΕ Μηχανικών, 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Μετά την παράσταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στο γραφείο του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, Χ. Σπίρτζη, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, εκκρεμεί 
συνάντησή μας με τον Υπουργό. Η συνάντηση αυτή, η οποία, είχε ορισθεί για την 
Πέμπτη 18 Μαΐου, αναβλήθηκε λόγω της ψήφισης του νέου πολυνομοσχεδίου στη 
Βουλή και μεταφέρθηκε για την επόμενη εβδομάδα. 

Το Δ.Σ. έχει προσπαθήσει με επιμονή και υπομονή για την υπογραφή της 
Συμφωνίας με τις πέντε Εργοληπτικές Οργανώσεις, έχει συζητήσει και εκθέσει το 
αίτημα και τις θέσεις μας σε όλες, αλλά μέχρι τώρα μόνο δύο Οργανώσεις 
ανταποκρίθηκαν εμπράκτως και κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών τους 
Συμβουλίων έχουν υπογράψει τη  Συμφωνία. 

Μέσα από τις αλλεπάλληλες επαφές και ενέργειες της Ομοσπονδίας μας, 
έχει γίνει απόλυτα εμφανές ότι τίποτε δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αν δεν 
υπάρξει ξεκάθαρη και δραστική παρέμβαση του Υπουργείου. 

Επειδή οι όποιες πιθανές αιτιάσεις για τις καθυστερήσεις στη δημιουργία 
του δικού μας πόρου αλλά και την ολοκλήρωση του πόρου των ΠΕ έχουν πλέον 
παρέλθει με την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης», είναι πλέον η στιγμή, εφόσον 
υπάρχει η βούληση του Υπουργείου, να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για την 
υπογραφή της Συμφωνίας και την νομοθετική της ρύθμιση. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε, στην τελευταία του συνεδρίαση, την 
κλιμάκωση των αντιδράσεών μας και αν δεν υπάρχουν οι προσδοκώμενες εξελίξεις 
στο προσεχές διάστημα, τότε να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη κινητοποίηση και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Για το σκοπό αυτό, καλούμε να συνεδριάσουν άμεσα τα Δ.Σ. των 
πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας και να καλέσουν τα μέλη τους σε Γενικές  
Συνελεύσεις, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοί μας και να 
οργανωθεί η κινητοποίηση ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 

Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 7 έως 12 
Ιουνίου. 

Για ακόμα μία φορά, μετά την μεγάλη κινητοποίηση του κλάδου που 
πραγματοποιήθηκε το 2004, για την διεκδίκηση του επιδόματος 3‰ (αντίστοιχου 
του 7‰ των ΠΕ), επιβάλλεται να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, να συντονισθούμε 
και να δράσουμε δυναμικά, διεκδικώντας με πλήρη επίγνωση του διακυβεύματος 
την ικανοποίηση του απόλυτα δίκαιου αιτήματός μας, με ανάλογη κινητοποίηση. 

Θα είστε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις και για κάθε πιθανό 
επαναπροσδιορισμό. 
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Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μεταξύ των θεμάτων που 
απασχολούν τον κλάδο και βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, είναι και το θέμα των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων το οποίο συνδέεται άμεσα από το Υπουργείο 
Παιδείας με την απονομή «master» στους διπλωματούχους μηχανικούς, 
αποφοίτους σχολών πενταετούς φοίτησης. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα για τις ημερομηνίες των Γενικών 
Συνελεύσεων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  
Αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης όλα τα βασικά και χρόνια 
προβλήματα του κλάδου, γεγονός που απαιτεί ενημέρωση και εγρήγορση των 
συναδέλφων μας, διότι μπορεί να κληθούμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να 
αποτρέψουμε νομοσχέδια καταδικαστικά για τους ΤΕ Μηχανικούς και τον κλάδο 
μας. 

 

 

 


