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ΘΕΜΑ: Νέο Βαθµολογικό και µισθολογικό σύστηµα στο ∆ηµόσιο
Κύριε Υπουργέ,
η καθιέρωση ενός σωστού και αξιοκρατικού µισθολογικού και βαθµολογικού
συστήµατος στο ∆ηµόσιο είναι ένας στόχος απαραίτητος για την ταχύτερη έξοδο της χώρας από
την κρίση. Παρόλο που είναι εύκολο να επιρριφθούν ευθύνες για τις µέχρι σήµερα καθυστερήσεις
και αστοχίες, που έχουν ως αποτέλεσµα να αδικούνται οι παραγωγικοί και προσοντούχοι
υπάλληλοι, και µε αφορµή το υπό διαµόρφωση σχέδιο νόµου που επεξεργάζεται το Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε τα παρακάτω:
1. Στις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 6, του Νόµου 4024/2011, προβλέπεται ότι µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, µπορεί να προβλέπεται η
αναγνώριση για βαθµολογική και µισθολογική ένταξη και εξέλιξη και της προϋπηρεσίας στον
ιδιωτικό τοµέα των κρατών – µελών της Ε.Ε., µέχρι 7 έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες υπαλλήλους.
Εξάλλου στον κλάδο των Μηχανικών η ερµηνεία του αντικειµένου της προϋπηρεσίας είναι
ξεκαθαρισµένη και εύκολο να διαπιστωθεί, ως προς την συνάφεια της θέσης. Άλλωστε
αναγνωρίζεται και από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Επειδή ήδη έχει ανακοινωθεί και από τα Μ.Μ.Ε. ότι εξετάζετε αποδέσµευση βαθµολογίου µισθολογίου, είναι απαραίτητο να συµπεριλάβετε και σχετική διάταξη στο σχέδιο νόµου ώστε να
επιλυθεί το θέµα αυτό, της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα για τους ΠΕ
Μηχανικούς, υπέρ του γενικού συµφέροντος, της διοίκησης των έργων και των ίσων ευκαιριών.
2. Γνωρίζετε επίσης ότι οι επαγγελµατικές και υπηρεσιακές ευθύνες των ∆ιπλωµατούχων
Μηχανικών που προκύπτουν από την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους είναι εξαιρετικά αυξηµένες.
Εκτός του ότι προστατεύουν το Γενικό συµφέρον, σε επίπεδο ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, υπάρχουν
πρόσθετες απαιτήσεις από αυτούς στην παραγωγή δηµοσίων έργων και µελετών, µε πενιχρά
µάλιστα µέσα. Οι πρόσθετες ευθύνες των Μηχανικών πηγάζουν από τη φύση του επαγγέλµατος
τους δεδοµένου του ότι η επιστήµη του Μηχανικού έχει να κάνει µε επικίνδυνα φυσικά φαινόµενα,
σεισµούς, πυρκαγιές, πληµµύρες, µε έργα και µελέτες µεγάλου µεγέθους αλλά και µικρότερα µε
µεγάλη κοινωνική σηµασία, µε την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα πολλά. Συνεπώς εκτός
από τη νοµοθεσία που ισχύει για όλο το ∆ηµόσιο οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του ∆ηµοσίου
τηρούν την Τεχνική νοµοθεσία που διαρκώς ενηµερώνεται και ανανεώνεται, ιδιαίτερα µε τα
σηµερινά τεχνολογικά µέσα. Τα νέα δεδοµένα, οι συνάδελφοι µηχανικοί του ∆ηµοσίου, τα
ενσωµατώνουν µε ταχύτατους ρυθµούς διότι είναι αναγκαίο να έχουν άποψη - κρίση - γνώση σε
κάθε στιγµή παραγωγής ενός έργου ή µελέτης αφού πέραν των όσων προβλέπει ο
δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας υπάρχουν και οι ποινικές ευθύνες που συνδέονται µε την άσκηση
των καθηκόντων τους. Απέναντι στη σκληρή πραγµατικότητα έχουν να αντιπαρατάξουν: τις
γνώσεις τους, µε άξονα τον ενιαίο αδιαίρετο 5ετή κύκλο σπουδών και την πιστοποίηση επάρκειας
τους µε την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ, µετά από εξετάσεις. Ωστόσο

παρά τις απαιτήσεις αυτές και τις πρόσθετες δυσκολίες οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του ∆ηµόσιου
τοµέα εντάχθηκαν, άµεσα µάλιστα, στο ενιαίο µισθολόγιο σε αντίθεση µε άλλους κλάδους
επιστηµόνων που εργάζονται στο ∆ηµόσιο και επίσης έχουν απαραίτητο στοιχείο για αυτό την
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Με δεδοµένο ότι ίση αµοιβή για περισσότερη εργασία µε µεγαλύτερες απαιτήσεις και ευθύνες
δεν είναι συµβατά µε αξιοκρατική αντίληψη για το ∆ηµόσιο και την αρχή της ισότητας δε µπορεί να
υιοθετηθεί και να διατηρηθεί η ισοπεδωτική φιλοσοφία του ενιαίου µισθολογίου που υπάρχει
σήµερα. Εφόσον λοιπόν το εννοείτε ότι θέλετε ένα ∆ηµόσιο τοµέα που θα στηρίζεται στις αρχές της
αξιοκρατίας και της ισότητας πιστεύουµε ότι πρέπει να µεριµνήσετε ώστε να µην υπάρξει εκ νέου
µισθολογική αδικία εις βάρος των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και να εξετάσετε τη δίκαιη
µισθολογική τους διαφοροποίηση.
3. Τα τελευταία έτη παρόλο που ο κλάδος των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµόσιου τοµέα
δέχτηκε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση, υπήρχε µέχρι πρόσφατα η ελάχιστη αναγνώριση του
ιδιαίτερου ρόλου του Μηχανικού και καθορίστηκαν ξεχωριστές αποζηµιώσεις για τα εκτός έδρας
από το 2007. Όµως και αυτό φαίνεται ότι ισοπεδώνεται πλήρως, αφού εκτός της µείωσης του
αριθµού των δικαιούµενων εκτός έδρας µετακινήσεων µειώνεται και η αποζηµίωση ή µάλλον
καλύτερα εξαφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει αφού το
90% των µετακινήσεων στις Περιφέρειες, που γίνονται πλέον τα περισσότερα έργα, είναι
αυθηµερόν µετακινήσεις, χωρίς διανυκτέρευση και σε αποστάσεις από 40 έως 120 χιλιόµετρα
(χωρίς την επιστροφή). Που σηµαίνει ότι οι Μηχανικοί θα επιβλέπουν τα έργα τους και θα πρέπει
να έχουν φυσική παρουσία στο εργοτάξιο χωρίς καµιά αποζηµίωση. Αντιπαρερχόµαστε ότι η
αδικία αυτή προήλθε από πρωτοβουλία του κ. Μάρδα, πριν καν τη σύνταξη και ψήφιση του τρίτου
µνηµονίου, όπως και τις προφανείς αδικίες και αβλεψίες (όπως π.χ. δε λαµβάνει υπόψη του την
περιφέρεια όπου οι αποστάσεις των 40 χλµ για να διανυθούν απαιτούν µια ώρα. Στην Κρήτη π.χ.
ακόµα και η Εθνική οδός έχει όρια ταχυτήτων τα 40, 50, 60 χλµ. ∆ε λαµβάνει επίσης υπόψη ότι
υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις πλέον στις παραλαβές εργασιών αφού έχει θεσπιστεί σχετική
Επιτροπή που τις ελέγχει αυξάνοντας τις ανάγκες για φυσική παρουσία στο εργοτάξιο και άλλα
πολλά σχετικά θέµατα. Επίσης δεν συνυπολογίζει τη φύση της εργασίας (άλλο είναι να µεταφέρεις
ένα έγγραφο ή να κάνεις µια σύσκεψη και άλλο να είσαι µέσα στο κρύο και να επιβλέπεις, ή να
ελέγχεις µια νέα χάραξη από το πρωί µέχρι πολλές φορές αργά το βράδυ).
Ενώ µε το δίκτυο που υπάρχει σήµερα στην Κρήτη δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα
αφού όταν για να πας από το Ηράκλειο στη Σητεία θέλεις 4 ώρες µε επιστροφή, χωρίς στάση, και
όταν επιστρέψεις αργά πλέον έχεις ξοδέψει και µέρος του µισθού σου για τα έξοδα της
µετακίνησής σου.
∆εν υπάρχει επίσης αµφιβολία ότι οι 60 ηµέρες που καθορίστηκαν µε πρόχειρο τρόπο δεν
επαρκούν. Οι αποζηµιώσεις όπως διαµορφώνονται αν εφαρµοστούν οι νέες µειώσεις του τρίτου
µνηµονίου, είναι πρόσθετες µειώσεις για τους µηχανικούς και µε µάλιστα µε εξαιρετικά άδικο τρόπο
αφού είναι απαραίτητο να τις κάνουν.
Άρα λοιπόν για το συµφέρον των έργων και των αρχών που πρέπει να διέπουν ένα ∆ηµόσιο
τοµέα της αξιοκρατίας και της ισότητας, κρίνουµε ότι θα πρέπει να σταθείτε στο ύψος των
περιστάσεων και να βελτιώσετε τις ρυθµίσεις αυτές που ήρθαν εις βάρος της πραγµατικής
ανάπτυξης και των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.
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