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ΘΕΜΑ: Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ 

του Δημόσιου Τομέα 

 
κ.  Υπουργέ,  

Η θεσμοθέτηση και δημιουργία του πόρου 6 ‰ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 

του Δημοσίου πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ενώ πραγματικά αποτέλεσε αποκατάσταση ενός 

μέρους των συντριπτικών απωλειών που έχουν υποστεί λόγω της μνημονιακής βαρβαρότητας και 

ήταν κόντρα στην απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων και την υποβάθμιση των τεχνικών 

υπηρεσιών, ταυτόχρονα κατέδειξε με απόλυτο τρόπο τη μεροληπτική στάση του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών έναντι των Μηχανικών ΤΕ του Δημοσίου.  

Αρχικά ήταν η καθοριστική σας παρέμβαση για τη συμφωνία με τις εργοληπτικές 

οργανώσεις, για τη δημιουργία πόρου μόνο για τους Μηχανικούς ΠΕ και στη συνέχεια η 

κωλυσιεργία – αδιαφορία που επιδεικνύετε επί δύο και πλέον χρόνια για την ανάληψη 

αντίστοιχων πρωτοβουλιών με τις εργοληπτικές ενώσεις και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη 

δημιουργία αντιστοίχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ. 

Όσο κι αν συνεχίζετε να μας αγνοείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Μηχανικοί ΤΕ του 

Δημοσίου, δεν έχουν καμία διαφοροποίηση ως προς τις δυνατότητες και τις ευθύνες με τους 

Μηχανικούς ΠΕ. Ως επιβλέποντες των έργων οι Μηχανικοί ΤΕ υπογράφουν πιστοποιήσεις που 

περιλαμβάνουν κρατήσεις (6‰) οι οποίες ενισχύουν τον πόρο μόνο των ΠΕ Μηχανικών, ενώ 



παράλληλα διατηρούν στο ακέραιο την οποιαδήποτε ποινική – αστική ευθύνη που μπορεί να 

προκύψει.   

Ζητούμε τα αυτονόητα, σταματήστε να πλήττετε βάναυσα την αξιοπρέπειά μας,  

τερματίστε την εφαρμογή επιλεκτικών πολιτικών με συντεχνιακή κατεύθυνση, σεβαστείτε το έργο 

που προσφέρουν οι υπάλληλοι του κλάδου μας. 

 

κ. Υπουργέ, 

Πρέπει να αναλάβετε άμεσα τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για τους Μηχανικούς Τ.Ε.  

τερματίζοντας το συστηματικό εμπαιγμό του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών. Δώστε άμεσα βαρύτητα 

και ενδιαφέρον στο θέμα και προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία 

αντίστοιχου πόρου για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημοσίου. Η αποκατάσταση των ισορροπιών 

είναι συνδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και αποτελεί υποχρέωση σας. 

 

 
 

 


