
Τα πλήρες κείµενο της επιστολής του 

προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη προς την 

κυβέρνηση και τους συναρµόδιους 

υπουργούς έχει ως εξής: 

-«Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ως Τεχνι-

κός Σύµβουλος της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε 

τον ιδρυτικό του νόµο, οφείλει να διατυπώσει 

τις θέσεις του σε σχέση µε το Σχέδιο Νόµου 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολό-

γιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθε-

σµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 

2012-2015» που συζητείται στο Κοινοβούλιο.

Είναι κοινός τόπος η προσπάθεια για τη διάσω-

ση της χώρας και την έξοδο από την κρίση.

Είναι κοινός τόπος ότι η προσπάθεια αυτή 

δεν µπορεί να ευοδωθεί χωρίς ανάπτυξη και 

χωρίς τις απαραίτητες τοµές στη λειτουργία του 

ελληνικού Κράτους.  Σε ένα κράτος που θα έχει 

την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασµού, της 

λειτουργίας του κράτους και του ελέγχου της 

χώρας.

Τα παραπάνω δεν µπορούµε να τα επιτύχουµε 

µε µια δηµόσια διοίκηση ξεχαρβαλωµένη, 

µε οριζόντιες ισοπεδωτικές πολιτικές, χωρίς 

σχεδιασµό και πρόβλεψη για τις τεχνικές 

Υπηρεσίες και τα στελέχη που χρειάζεται ο 

δηµόσιος τοµέας.

Είναι βέβαιο ότι για ένα κράτος µε δοµές που 

θέλει να σχεδιάζει, να ελέγχει και να υλοποιεί 

απαιτείται η επαρκής στελέχωση των υπηρεσι-

ών του από ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς.

Είναι δεδοµένο από τα επίσηµα στοιχεία του 

Υπουργείου ότι υπάρχουν πάνω από 4.000 

κενές οργανικές θέσεις ∆ιπλωµατούχων Μηχα-

νικών στον στενό δηµόσιο τοµέα, ιδιαίτερα µετά 

το κύµα των πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων, 

και πολύ περισσότερων στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καλλι-

κράτη.  Η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλες τις 

∆ΕΚΟ ακόµη και µε αµιγή τεχνικό χαρακτήρα.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι ακόµα και αν 

κάποιος αποδεχθεί τη λογική της εργασιακής 

εφεδρείας, δεν µπορεί να υλοποιηθεί οριζόντια 

εις βάρος των εξαγγελλόµενων πολιτικών 

και να περιλαµβάνει τους ∆ιπλωµατούχους 

Μηχανικούς.

Είναι, επίσης, προφανής η προσπάθεια για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και αδιαφάνειας.

Τρεις από τους σηµαντικότερους παράγοντες 

είναι η υποστελέχωση, η ισοπέδωση και οι 

χαµηλές αµοιβές.

∆υστυχώς το Σχέδιο Νόµου όχι µόνο δεν 

αντιµετωπίζει τους παραπάνω παράγοντες, αλλά 

δηµιουργεί ακόµη δυσµενέστερες συνθήκες 

προς όφελος της διόγκωσης της διαφθοράς και 

της αδιαφάνειας.  Ακόµη και τα δύο αντισταθµί-

σµατα, εκ των οποίων το 6‰ δεν επιβαρύνει καν 

τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά τους εργολή-

πτες Μηχανικούς, καταργούνται.   Η διαφορο-

ποίηση των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στην 

εξέλιξή τους, οι τυπικά πενταετείς, και πραγ-

µατικά 6,5 χρόνων, σπουδές δεν λαµβάνονται 

πουθενά υπόψη.  Σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου 

στον Στ’ βαθµό εισέρχονται όλοι οι ∆ιπλωµα-

τούχοι, και µη, ανεξαρτήτως χρόνων σπουδών 

και ανεξαρτήτως, αν κάποιος προέρχεται από 

σπουδές Πανεπιστηµίου, ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ.

Καταλαβαίνετε το µέγεθος της αδικίας που 

συνεχίζεται και διογκώνεται στο δηµόσιο, για 

τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς.  Όταν ένας 

απόφοιτος ΤΕΙ, µε ένα χρόνο µεταπτυχιακό, 

νεοπροσλαµβανόµενος, τοποθετείται στον ∆’ 

βαθµό, οι απόφοιτοι της Σχολής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, επίσης στον ∆’, ο ∆ιπλωµατούχος 

Μηχανικός µε διδακτορικό εν ενεργεία, µε 

περισσότερα χρόνια σπουδών, µε οκτώ χρόνια 

προϋπηρεσία τοποθετείται στον Ε’ βαθµό, και 

µε λιγότερα στο ΣΤ’.

Είναι γνωστό ότι η Άδεια Άσκησης Επαγγέλ-

µατος για τον ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό του 

∆ηµοσίου, και µόνο, είναι δέσµευση αποκλει-

στικής άσκησης του επαγγέλµατος, δεν είναι 

πάγια αντιµισθία, όπως αντίστοιχες ειδικότητες 

επιστηµόνων.

Είναι, επίσης, γνωστές οι ποινικές ευθύνες που 

προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλµατος 

για λογαριασµό του δηµοσίου.

Είναι προφανές ότι πιστεύουµε ότι από τις ιδι-

αιτερότητες της άσκησης του επαγγέλµατος οι 

∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί πρέπει να ενταχθούν 

σε κλαδικό µισθολόγιο Μηχανικών και να 

αντιµετωπισθούν όχι προνοµιακά, αλλά δίκαια 

σε σχέση µε την εξέλιξή τους, όπως συµβαίνει 

και µε άλλους κλάδους επιστηµόνων.

Είναι, επίσης, προφανές ότι σε πολλές από τις 

προβλεπόµενες διατάξεις, (όπως οι διατάξεις 

που καταργούν το επίδοµα 6‰ και 7‰ και της 

άνισης αντιµετώπισης της βαθµολογικής τους 

εξέλιξης) χρήζουν ελέγχου ως προς τη συνταγ-

µατικότητά τους.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη 

πληροφορία ή έκφραση γνώµης, για έναν υγιή, 

διαφανή και αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα».     

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

«Με διαλυµένη δηµόσια διοίκηση δεν γίνεται ανάπτυξη»

«Η διαφοροποίηση των ∆ιπλωµα-

τούχων Μηχανικών στην εξέλιξή 

τους, οι τυπικά πενταετείς, και 

πραγµατικά 6,5 χρόνων, σπουδές 

δεν λαµβάνονται πουθενά υπόψη».

«∆υστυχώς το Σχέδιο Νόµου όχι µόνο δεν αντιµετωπίζει τους παραπάνω 

παράγοντες, αλλά δηµιουργεί ακόµη δυσµενέστερες συνθήκες προς 

όφελος της διόγκωσης της διαφθοράς και της αδιαφάνειας».

«Υπάρχουν πάνω από 4.000 κενές 

οργανικές θέσεις ∆ιπλωµατούχων 

Μηχανικών στον στενό δηµόσιο τοµέα, 

ιδιαίτερα µετά το κύµα των πρόσφατων 

συνταξιοδοτήσεων, και πολύ περισσό-

τερων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  

του Καλλικράτη».

«Οι διατάξεις που καταργούν το 

επίδοµα 6‰ και 7‰ και της άνισης 

αντιµετώπισης της βαθµολογικής 

εξέλιξης των διπλωµατούχων µη-

χανικών χρήζουν ελέγχου ως προς 

τη συνταγµατικότητά τους».

«Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί 

πρέπει να ενταχθούν σε κλαδικό 

µισθολόγιο Μηχανικών και να 

αντιµετωπισθούν όχι προνοµιακά, 

αλλά δίκαια σε σχέση µε την εξέ-

λιξή τους, όπως συµβαίνει και µε 

άλλους κλάδους επιστηµόνων».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη 

απευθύνεται προς τους: 

Ë  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης  και Υπ. Οικονοµικών 

Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ë  Υπ. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης ∆ηµήτριο Ρέππα.

Ë  Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γεώργιο Κουτρουµάνη.

Και κοινοποιείται προς τους: 
Ë  Αναπληρωτή Υπ. Οικονοµικών Παντελή Οικονόµου.

Ë  Αναπληρωτή Υπ. Οικονοµικών Φίλιππο Σαχινίδη.

Ë  Υφυπ. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης Ντίνο Ρόβλια.


