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Κύριε Υπουργέ  
Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στην προσπάθειά μας να επιλυθεί το 
εξαιρετικά σημαντικό για τα μέλη μας θέμα της δημιουργίας πόρου των ΤΕ 
Μηχανικών. 
Έχοντας πάντα υπόψη την συναίνεσή σας για την δημιουργία του πόρου, 
αντίστοιχου εκείνου των ΠΕ συναδέλφων μας, ύστερα από πολύμηνες και 
αλλεπάλληλες προσπάθειες και συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου, κ. Δέδε καθώς και άλλους συνεργάτες σας, δυστυχώς δεν έχει 
προχωρήσει η διαδικασία, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η δική σας 
καθοριστική παρέμβαση για την δρομολόγηση και ολοκλήρωση των 
απαραίτητων διαδικασιών. 
Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών μας, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας 
προχώρησε σε παράσταση στο γραφείο σας την Τετάρτη 10 Μαΐου ζητώντας 
συνάντηση μαζί σας. Λόγω απουσίας σας, καθορίσθηκε συνάντηση για την 
Πέμπτη 18 Μαΐου, η οποία όπως γνωρίζετε δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί 
λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεών σας. 
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει καθορισθεί η επιδιωκόμενη συνάντηση, το Δ.Σ. 
αποφάσισε νέα παράσταση τη Δευτέρα 29 Μαΐου στο Υπουργείο, 
προκειμένου να συζητήσει μαζί σας. 
Κύριε Υπουργέ  
Είμαστε πλέον αποδέκτες των αισθημάτων απογοήτευσης και αγανάκτησης 
των μελών μας, που προέρχονται από την κωλυσιεργία που παρατηρείται. 
Στις Γενικές Συνελεύσεις και στις αποφάσεις των ΔΣ των Α’ βάθμιων 
Συλλόγων μας είναι διάχυτη η άποψη - πεποίθηση ότι είναι σαφής ο 
εμπαιγμός από την πλευρά του Υπουργείου. 
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις του Δ.Σ. και του 
πρόσφατου 9ου Συνεδρίου μας, για κλιμάκωση των αντιδράσεών μας και 
αγωνιστική κινητοποίηση του κλάδου.  
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Πιστεύοντας όμως ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την πραγματική 
διευθέτηση του θέματος και την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων 
διαδικασιών για την δημιουργία του πόρου των ΤΕ Μηχανικών και 
εκφράζοντας τα αισθήματα και τις προσδοκίες των χιλιάδων ΤΕ Μηχανικών 
του Δημοσίου, προσδοκούμε στην πραγματοποίηση της συνάντησης την 
Δευτέρα 29 Μαΐου και την οριστική διευθέτηση του θέματος. 
 
 


