
 
 
 
 
 

Αρ. Πρωτ.  929     Θεσσαλονίκη 22/6/2017 

 
       Προς: Μέλη ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ. 
      Κοιν.: ΠΟΜΗΤΕΔΥ 
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Για ακόμα μία φορά ο κλάδος μας βρίσκεται σε σημείο καμπής. Οι 
αποφασίζοντες, για εμάς χωρίς εμάς δρομολογούν συστηματικά την απαξίωση, και 
την υποβάθμιση  του κλάδου μας. 

Το Υπουργείο Παιδείας, παρακάμπτοντας επιδεικτικά πολιτικές υποσχέσεις 
και δεσμεύσεις, με το νομοσχέδιό του απαξιώνει την τεχνολογική εκπαίδευση και 
εθελοτυφλεί μπροστά στην υποχρέωσή του να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα 
για το σύνολο του κλάδου μας. 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προκλητικά εμπαίζει χιλιάδες 
ανθρώπους -  Μηχανικούς ΤΕ – Στελέχη της δημόσιας διοίκησης με αδιαμφισβήτητη 
και αυταπόδεικτη συνεισφορά στην κρατική λειτουργία και τα Δημόσια Έργα. 

Συνάδελφοι, 
Έχουμε αμέριστη ευθύνη, υποχρέωση αλλά και δύναμη να θέσουμε 

φραγμό σε όλα αυτά.  
Την Τετάρτη 21 Ιουνίου Μηχανικοί ΤΕ, του δημοσίου τομέα, από όλη την 

Ελλάδα, ακολουθώντας το κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ 
πραγματοποίησαν παράσταση - κινητοποίηση στα Υπουργεία παιδείας και 
Μεταφορών και Υποδομών. Ενημέρωσαν την κοινωνία για τα προβλήματα του 
κλάδου, παρέδωσαν στις αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες γραπτώς τις τεκμηριωμένες 
απόψεις και θέσεις μας, απαίτησαν απαντήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
έδωσαν αγωνιστικό ραντεβού στην περίπτωση που θα το απαιτήσουν οι συνθήκες.  

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας:  
ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ στον οποίο θα περιλαμβάνονται: 

 Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ. 

 Το πτυχίο επιπέδου Bachelor, να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση 
για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα και να αποκτάται με φοίτηση 4 
ετών. 

 Η χορήγηση master στο 5ο έτος χωρίς αναδρομική ισχύ και σαφώς με 
αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, και σαφή διάκριση του πρώτου 
κύκλου σπουδών.  

 Η ένταξη όλων των Μηχανικών σε ένα ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο 
ισότιμα. Ίδια δικαιώματα και ίση μεταχείριση χωρίς αποκλεισμούς για 
κανένα. 



 Η αναμόρφωση του πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων 
των ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, με την αναβάθμιση των δικαιωμάτων τους βάσει 
εμπειρίας, μέσω πτυχίων αντίστοιχων των ΜΕΕΠ. 

 Ζητούμε από το Υπουργείο Υποδομών  
Την ΆΜΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ για τη δημιουργία του πόρου των ΤΕ 

Μηχανικών και ζητημάτων όπως η νομοθετική ρύθμιση για την Νομική κάλυψη των 
Μηχανικών, οι αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, η τροποποίηση του 
ΟΕΥ του Υπουργείου ώστε να μην αποκλείονται οι ΤΕ Μηχανικοί από την 
δυνατότητα επιλογής τους σε θέσεις προϊσταμένων. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν οργανωμένα, μέσω των ΔΣ, μέλη των Α’ 
βαθμίων Συλλόγων από ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Δυστυχώς έλαμψε διά της 
απουσίας της η οργανωμένη παρουσία μελών του Συλλόγου Αττικής. Πρόκειται 
για ένα κενό εμφανέστατο που, και αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της 
όποιας προσπάθειας και αποτελεί τροχοπέδη για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του 
κλάδου μας.  

Δεδομένου ότι στην Αττική εργάζεται το 50% περίπου των συναδέλφων μας 
Μηχανικών ΤΕ αναμένει κανείς να είναι ανάλογη του αριθμού τους  η παρουσία και 
η φωνή τους, όπου και όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν συμβαίνει και είναι μια σοβαρή 
οργανωτική αδυναμία που για το καλό του κλάδου θα πρέπει να αποκατασταθεί.   

Συνάδελφοι, 
Η συγκέντρωση της 21ης Ιουνίου 2017 χαρακτηρίστηκε από ένταση, 

αγωνιστικότητα και δυναμισμό. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ. Συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων, 
Θα έπρεπε όμως αυτός ο αριθμός να είναι ακόμη μεγαλύτερος.   

Ο ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ είναι ένας Σύλλογος που αριθμεί 600 περίπου μέλη 
Μηχανικούς ΤΕ που θίγονται και πλήττονται καθημερινά από συμπεριφορές της 
κρατικής εξουσίας. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου πολλά μέλη του ήταν έξω από την πόρτα 
των Υπουργών Παιδείας και Μεταφορών όχι όμως τόσα πολλά όσα θα έπρεπε. 

Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Πλήττεται το δίκαιο όλων μας και 
η διεκδίκησή του ΔΕΝ είναι υπόθεση μόνο των μελών των εκλεγμένων Διοικητικών 
Συμβουλίων. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  

Η αποχή από τη συλλογικότητα συνηγορεί στην αδικία, την επιτρέπει.  
Η έλλειψη μαζικότητας ακυρώνει την προσπάθεια, όσο δυναμική κι αν είναι 

αυτή.  
 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ αλλά αυτές δεν δίνονται από την άνεση 

της ατομικότητας και τη θαλπωρή του σπιτιού μας.  
 

Τα περιθώρια στένεψαν επικίνδυνα. Δε χωρά κανένας εφησυχασμός. 
 

Συμμετοχική δράση τώρα 
 
 
 


