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       Αθήνα,      01/03/2023 
    Αρ. Πρωτ. : 4030  

 
Προς:   Υπουργείο Υγείας, Υπουργό, κ. Πλεύρη 
Υπόψη: κου Κοντού   

 
 

Θέμα: «Ανθυγιεινό επίδομα ΤΕ Μηχανικών» 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των 

Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε., μέλη των οποίων είναι 
υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, προσωπικό των Υπουργείων, 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και 
οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82. 

Ενόψει της δημοσίευσης σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί του 
καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του 
Ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων 
του, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 
  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ και προκειμένου περί των νοσοκομείων, οι 
υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΠΕ και ΤΕ Ηλεκτρολόγων & 
Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ορίζονται ως δικαιούχοι της 
κατηγορίας Γ΄ του επιδόματος. Αντιστρόφως, οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρονικών 
(Μηχανικών)  και ΤΕ Αυτοματισμού (Μηχανικών) του Κλάδου Ηλεκτρονικών Τεχνιτών ορίζονται 
ως δικαιούχοι της κατηγορίας Ε΄ του επιδόματος. 
 Η ως άνω διάκριση στερείται σταθερής δικαιολογητικής βάσης και έρχεται σε προφανή 
αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, λαμβανομένου 
υπόψη ότι οι υπάλληλοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων παρέχουν υπηρεσίες ομοειδούς ή 
άλλως ταυτόσημου αντικειμένου κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες απασχόλησης, ώστε να 
μην δικαιολογείται οποιαδήποτε διαφορετική τους αντιμετώπιση.  

Σημειωτέον, ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που αδικούνται κατά τα ανωτέρω 
ανέρχεται σε περίπου 79 υπαλλήλους. 
 
 2. Επιπλέον, προκειμένου περί των νοσοκομείων, εξαιρούνται πλήρως από την 
καταβολή του επιδόματος οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, και ΤΕ 
Τοπογράφοι Μηχανικοί. Άπαντες οι ανωτέρω υπάλληλοι πρέπει να ενταχθούν στην ΚΥΑ ως 
δικαιούχοι της κατηγορίας Γ΄ του επιδόματος, δοθέντος ότι και αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους υπαλλήλους των ειδικοτήτων ΤΕ 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΠΕ και ΤΕ Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών.  
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 Σημειωτέον, ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που αδικούνται κατά τα ανωτέρω 
ανέρχεται σε περίπου 30 υπαλλήλους. 
 
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ και προκειμένου περί των Πολυδύναμων 
Περιφερειακών Ιατρείων, οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΤΕ 
Ηλεκτρονικών (Μηχανικών) ορίζονται ως δικαιούχοι της κατηγορίας Ε΄ του επιδόματος, ενώ 
θα έπρεπε να οριστούν ως δικαιούχοι της κατηγορίας Γ΄ του επιδόματος, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν προκειμένου περί των νοσοκομείων. 
 
 4. Στο άρθρο 8 του σχεδίου της ΚΥΑ και προκειμένου περί του προσωπικού του ΕΚΑΒ 
έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 
ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και ΤΕ Μηχανικοί Ιατρικών Οργάνων, ενώ 
θα έπρεπε να οριστούν ως δικαιούχοι της κατηγορίας Γ΄ του επιδόματος, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν προκειμένου περί των νοσοκομείων. 
 
 5. Συμπερασματικά, προκειμένου η ΚΥΑ που πρόκειται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως να μην προβαίνει σε αδικαιολόγητες διακρίσεις και άνιση μεταχείριση των 
εργαζομένων, θα πρέπει να υπάρξουν οι κατά τα ανωτέρω διορθώσεις, οι οποίες αφορούν σε 
μικρό αριθμό απασχολουμένων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα την ασήμαντη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού.  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία επικοινωνίας 
Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00), e-mail:info@pomitedy.gr 
Με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, κο Οικονόμου Βασίλη, τηλέφωνα: 6948183640, 
2651362528, e-mail: ecobas@gmail.com 

 


