
  

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 13η Οκτωβρίου 2022 από 

07.00’ έως 11.00’ και  πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 

ΠΡΟΣ 

1. Υπουργό Οικονομικών & Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

2. Υπουργό Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στα 

εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. ) 

 

                                                       ************** 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  και στους παρακάτω: 

 

1. Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) 

3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 

 

Δέκα χρόνια παγωμένων αποδοχών είναι αρκετά. Οι τεράστιες αυξήσεις στην 

ενέργεια αλλά και σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης οδηγούν τους εργαζόμενους στην 

εξαθλίωση. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου δε μπορούμε άλλο να 

επωμιζόμαστε τεράστιες ευθύνες με μισθούς εξευτελιστικούς. Εκκινούμε 

κινητοποιήσεις και διεκδικούμε: 

 

Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου 

μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς 

σπουδές κλπ). Να θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς 

σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σε όλα τα προγενέστερα 

Μισθολόγια. 

 

Β. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας. 

 

Γ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη 

μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει 

καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε. 

 



  

Δ. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, 

που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη 

χιλιομετρική αλλά και την ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως 

τις προτάσεις μας, εδώ. 

 

Ε. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου 

που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ. 69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από 

την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να 

μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια 

αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον 

διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία που δεν προσμετράτε 

πουθενά. Να αποδοθεί η Προσωπική διαφορά, σε όσους προέρχονται από «παγωμένους» 

διαγωνισμούς του 2009-2010. Να αναγνωρισθεί μισθολογικά κάθε είδους προϋπηρεσία στο 

Δημόσιο (πχ 8μηνα). Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή 

έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια 

κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ. 

 

ΣΤ. Η πρόσφατη πρόβλεψη του Ν.4940/2022 για την αναστολή της περικοπής της 

προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή Μισθολογικών Κλιμακίων διεκδικούμε να 

επεκταθεί από 1/1/2022. 

 

Ζ. Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ 

Μηχανικών. 

 

Η. Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων και Συμβούλια με 

διαφανή κριτήρια επιλογής. 

 

Θ. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με 

πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. 

 

Ι. Αναπροσαρμογή του κατώτατου εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο (και κατ’ 

επέκταση όλων) τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού. 

 

ΙΑ. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (ΤΠΔΥ, ΟΑΕΔ, Εισφορά 

Αλληλεγγύης κλπ). 

 

IB. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους 

Διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους. 

 

https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf
https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf


  

 Η Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών 

Δημοσίων Υπαλλήλων έχει κατεξοχήν αναπτυξιακό ρόλο και τα αποτελέσματα των 

υπηρεσιών που παρέχει (Μελέτες και Τεχνικά έργα) δεν περιορίζονται στους πολίτες και το 

Περιβάλλον αλλά επεκτείνονται και στην οικονομία, διότι τα έργα πέρα από την βελτίωση 

της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ταυτόχρονα 

αποτελούν οικονομικό πολλαπλασιαστή διότι συνεισφέρουν σε εισφορές, φόρους, πόρους 

από συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και προστιθέμενη αξία σε τομείς και υλικά με υψηλό 

ποσοστό εγχώριας προέλευσης. Ειδικά μπροστά στην εκτέλεση των έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης όπου ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών θα είναι 

καθοριστικός.  

 Η μισθολογική υποτίμηση των Διπλωματούχων Μηχανικών, έχει φτάσει στα όρια 

της, ειδικά σε μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας και πληθωρισμού, που εξανεμίζει τα 

εισοδήματα μας. Οι ανάγκες των οικογενειών μας δε χωράνε σε voucher, η 

παραγωγικότητα της επιστημονικής μας εργασίας δεν αμείβεται με pass. Βγαίνουμε 

μπροστά και διεκδικούμε Αυξήσεις στις αποδοχές μας. Ανάπτυξη δε γίνεται με 

κακοπληρωμένους Μηχανικούς. 

 

Και αποφασίζουμε: 

 

Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 13η Οκτωβρίου 2022 από 07.00’ 

έως 11.00’ και  πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστημίου 37. 

  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς 

στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να 

αντιγράψει αυτή στην έκθεση  επίδοσης.   

       Αθήνα,   23/ 09 /2022 

 

 


