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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Όπως είναι γνωστό, οι συνάδελφοί μας ΠΕ Μηχανικοί έχουν κατοχυρώσει 
τον Πόρο 6‰ (παρακράτηση ποσοστού 6‰ από το εργολαβικό όφελος, σε όλες τις 
πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων), με την Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των 
πέντε εργοληπτικών οργανώσεων ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και 
της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τον Ιούλιο του 2016. Είναι πλέον πολύ κοντά στην πρώτη 
εφαρμογή και τη διανομή από το ΤΕΕ, το οποίο είναι και ο φορέας διαχείρισης, του 
ποσού που ήδη παρακρατείται από τις πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων υπέρ 
των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ. 

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για τους ΠΕ 
Μηχανικούς, ύστερα από ατελείωτες πιέσεις και παραστάσεις προς το Υπουργείο, 
τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, καθώς και προς μεγάλο αριθμό Βουλευτών και αφού 
απαιτήθηκε και πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση, έχουμε τη συμφωνία για τη 
δημιουργία Πόρου 2,5‰ με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, υπογεγραμμένη από 
τέσσερις Εργοληπτικές Οργανώσεις και συγκεκριμένα όπως υπέγραψαν κατά 
χρονική σειρά, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ και η οποία προβλέπει ως 
φορέα διαχείρισης του Πόρου το ΤΜΕΔΕ.  
Απουσιάζει η αποδοχή της Συμφωνίας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ ο οποίος, 
επί ενάμιση σχεδόν χρόνο, αρνείται πεισματικά την υπογραφή της Συμφωνίας. 
Παρά τις επιστολές και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαμε μαζί του, ο Πρόεδρος 
της ΠΕΔΜΕΔΕ, αρνείται επανειλημμένως ακόμα και να συναντηθεί με 
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και η θέση που διατυπώνει είναι ότι 
συμφωνεί απολύτως να λαμβάνουν και οι ΤΕ Μηχανικοί τον Πόρο, αλλά η 
Οργάνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ ό,τι είχε την πρόθεση να δώσει, το έδωσε με το 6‰ και 
όλοι οι Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ να συμπεριλαμβάνονται στη διανομή αυτού του 
ποσού.  
Επειδή 
- Η Οργάνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ έχει υπογράψει εδώ και δύο χρόνια την παρακράτηση 
ποσοστού 6‰ επί των πιστοποιήσεων των Δημοσίων Έργων για δημιουργία Πόρου 
μόνο υπέρ των ΠΕ Μηχανικών και αρνείται την ικανοποίηση του αντίστοιχου 
λογικού και δίκαιου αιτήματος των ΤΕ Μηχανικών. 
- Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μοναδική Οργάνωση που αρνείται πεισματικά επί ενάμιση 
χρόνο την υπογραφή της συμφωνίας παρά το ότι έχουν υπογράψει οι άλλες 
τέσσερις Εργοληπτικές Οργανώσεις. 
- Οι συνάδελφοί μας ΤΕ Μηχανικοί Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Δημόσιοι Υπάλληλοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους ΠΕ συναδέλφους τους, 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις και 
διαθέτοντας την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία καταβάλλουν με αίσθημα 
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ευθύνης κάθε δυνατή προσπάθεια συνεισφέροντας καθοριστικά στην εκτέλεση 
των Δημοσίων Έργων. 
 

Καταγγέλλουμε 
τη στάση της Διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ, η οποία εμφανίζεται κατώτερη των 
περιστάσεων λειτουργώντας ρατσιστικά, υποτιμητικά και απαξιωτικά προς όλους 
τους ΤΕ Μηχανικούς, πολλοί από τους οποίους είναι ουσιαστικά συνεργάτες των 
δικών της μελών (όταν τυγχάνει ανάδοχος του έργου να είναι μέλος της ΠΕΔΜΕΔΕ) 
στην κατασκευή Δημοσίων Έργων και συνυπεύθυνοι για την ποιότητα και αρτιότητα 
του έργου που επιβλέπουν. 
Η Διοίκηση της ΠΕΔΜΕΔΕ δεν ενδιαφέρεται και δεν συνεκτιμά το αίσθημα αδικίας 
και υποτίμησης που δημιουργείται στους συναδέλφους μας ΤΕ Μηχανικούς οι 
οποίοι ως επιβλέποντες έργων, συνυπολογίζουν στις πιστοποιήσεις την κατάθεση 
ποσού 6‰ στο οποίο δικαιούχοι θα είναι μόνο οι ΠΕ συνάδελφοί τους. 

Φτάνει πια!  

Ως εδώ ο εμπαιγμός και η απαξίωση. 
Οι ΤΕ μηχανικοί δεν μπορεί να αποτελούν μοχλό πίεσης για την ικανοποίηση 
οποιοδήποτε αιτήματος. 

Καλούμε  
 τους συναδέλφους μας ΤΕ Μηχανικούς να ενημερώσουν κάθε μέλος της 

ΠΕΔΜΕΔΕ για την στάση της Διοίκησης της Οργάνωσής τους και τον 
απόλυτα αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει στην προσπάθειά μας για την 
δημιουργία Πόρου με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς. 

 Την ΕΕΤΕΜ και κάθε άλλο φορέα της ΤΕ κατηγορίας, να ενημερώσουν τους 
Εργολήπτες μέλη τους, τα οποία είναι και μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, για την 
προκλητικά αρνητική, μεροληπτική και υποτιμητική στάση της Διοίκησης 
της Οργάνωσής τους προς τους ΤΕ Μηχανικούς. 

 Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια παρεμβαίνοντας καταλυτικά, όπως άλλωστε έπραξε 
αντίστοιχα για τους ΠΕ Μηχανικούς για την ικανοποίηση του δίκαιου και 
λογικού αιτήματος των ΤΕ Μηχανικών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


