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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Όπως είναι ήδη γνωστό, τον Δεκέμβρη του 2017 άρχισαν να δημοσιεύονται αποφάσεις του ΣτΕ 

σχετικές με τους Οργανισμούς Περιφερειών για τους οποίους είχε καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης η 

ΕΜΔΥΔΑΣ το 2011. Οι Οργανισμοί αυτοί προέβλεπαν στις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των 

κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 

Η Ομοσπονδία μας αντέδρασε άμεσα με έγγραφα τόσο προς το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εναρμονιστεί στο σύνολο 

του ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Ν.3528/2007) με τον Ν.4369/2016, ο οποίος άλλωστε ψηφίστηκε 

από τη σημερινή Κυβέρνηση και προβλέπει για τις θέσεις προϊσταμένων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.   

Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μελών του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα κ. Θεοδωράκη και την Υπουργό κ. Γεροβασίλη, ενώ, παρά τις 

συνεχείς οχλήσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αρνήθηκαν συνάντηση με το Δ.Σ. της 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Ο Ν.4369/2016 προβλέπει ξεκάθαρα χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αποφοίτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μέσα από την μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

των υποψηφίων να αναδεικνύονται οι πλέον ικανοί υπάλληλοι για την στελέχωση των θέσεις ευθύνης. 

Παρά τις έντονες πιέσεις μας και τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από την Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη κατά τη διάρκεια του 13
ου

 Περιφερειακού Αναπτυξιακού 

Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον περασμένο Απρίλιο, ότι το θέμα που προέκυψε θα 

ρυθμιστεί και δεν κινδυνεύει να ανατραπεί ο Ν.4369/2016 (νόμος Βερναρδάκη) μέχρι σήμερα, πέντε 

μήνες μετά την πρώτη επαφή της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο και μετά από αλλεπάλληλες 

συναντήσεις τόσο με στελέχη του Υπουργείου όσο και με την Υπουργό, δεν έχει προχωρήσει καμία 

ενέργεια για τη διευθέτηση του προβλήματος 



Το Υπουργείο Εσωτερικών αιφνιδίως την Πέμπτη 7 Ιουνίου εξέδωσε εγκύκλιο για την «Εφαρμογή 

του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού».  

Στην εγκύκλιο αυτή δίδεται κατεύθυνση σε όλους τους φορείς να τροποποιήσουν τους οργανισμούς 

των Υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, προτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθεί ο όρος 

ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ. 

Δεδομένου ότι: 

1. Οι αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο, (για το έτος 2011) και νόμο, καθώς 

και ότι έκτοτε έχουν γίνει τέσσερις τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), με την 

τελευταία τροποποίησή του (Ν.4369/2016)  να προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας: 

 Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο 

εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης. 

 Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος. 

2. Ο Ν.4369/2016 στο άρθρο 31 παράγραφος 5 αναφέρει ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται». 

3. Εμφανίζεται ότι οι Αποφάσεις του ΣτΕ γίνονται απόλυτα σεβαστές, αδιαμφισβήτητες και άμεσα 

εκτελεστές, ειδικά σε θέματα που άπτονται του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών. 

Καταγγέλλουμε τον Υπουργό κ. Πάνο Σκουρλέτη  

 για απόλυτα απαξιωτική συμπεριφορά προς τους 53.000 Δημοσίους υπαλλήλους της ΤΕ 

κατηγορίας, τους οποίους καταδικάζει  σε στασιμότητα, στερώντας τους το όραμα και την 

προσπάθεια για κάθε είδους πρόοδο, αφού ακυρώνει κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην 

ιεραρχία, 

  για την υποκινούμενη από συντεχνιακά συμφέροντα προσπάθεια κατάργησης στην πράξη του 

ισχύοντα Ν.4369/2016 που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση και στον οποίο αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού 

προς για την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών, 

  για την ικανοποίηση συντεχνιακών σκοπιμοτήτων και εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, 

τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αποτελούν τροχοπέδη στην 

ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης,  

 για την μη ανταπόκρισή του στα αιτήματα για συνάντηση με την Ομοσπονδία μας. 

Καταγγέλλουμε την Υπουργό κ. Όλγα Γεροβασίλη  

 για την πεντάμηνη απραξία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την ατολμία που 

δείχνει για την οριστική ρύθμιση του θέματος των Οργανισμών των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Ν.4369/2016, 



 για την συνολικά αδιάλλακτη στάση της απέναντι στο θέμα της «Αξιολόγησης» των Δημοσίων 

υπαλλήλων.  

Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 

 για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του ΤΕΕ, ενώ 

αντίθετα οι υποσχέσεις του για έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ 

βάλτωσαν μαζί με τα πορίσματα των επιτροπών που δημιούργησε ένα χρόνο πριν,  

 που μόνιμα αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς, χωρίς διάλογο και αποκλείοντας τα συλλογικά μας 

όργανα από κάθε επιτροπή και τραπέζι διαλόγου. 

Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 ο οποίος συνεχίζει το έργο του ως τέως πρόεδρος του ΤΕΕ καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια 

αποκλεισμού και υποτίμησης των ΤΕ Μηχανικών, 

 για την απόλυτη διάκριση που εφαρμόζει και στο θέμα του Πόρου των ΤΕ Μηχανικών σε σχέση 

με τον ήδη θεσμοθετημένο Πόρο για τους ΠΕ Μηχανικούς, έπειτα από προσωπικές του ενέργειες 

και παρεμβάσεις. Μάταια  περιμένουμε την αντίστοιχη «καθοριστική» του παρέμβαση για την 

ολοκλήρωση της συμφωνίας δημιουργίας του Πόρου των ΤΕ Μηχανικών. 

Καταγγέλλουμε τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική στα θέματα των αποφοίτων ΤΕΙ με την 

κατάργηση ουσιαστικά του Τεχνολογικού Τομέα και των σχολών από τις οποίες αποφοιτήσαμε. 

Καλούμε τους Υπουργούς κ. Πάνο Σκουρλέτη και κ. Όλγα Γεροβασίλη να αναλάβουν άμεσα 

πρωτοβουλίες  

 για τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα και την πλήρη εναρμόνιση του με τον Ν.4369/2016, 

 για την κατάργηση του προβαδίσματος ανάμεσα σε αποφοίτους σχολών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης,  

 για τη σύνταξη και τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. στις δημόσιες υπηρεσίες απολύτως σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4369/2016, 

 για την αναθεώρηση του Π.Δ. 69 για την συνάφεια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ούτως 

ώστε να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για όλους τους υπαλλήλους. 

Καλούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και νομοθέτησης της συμφωνίας 

δημιουργίας του Πόρου των ΤΕ Μηχανικών, 

 για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Μηχανικών του Δημοσίου καθώς έχουν ίδιο αντικείμενο 

εργασίας, ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις και αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση του έργου τους. 

 

 



Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 

 για την άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών σε όλους 

τους αποφοίτους ΤΕΙ, με απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα του Μηχανικού της ειδικότητάς 

τους, 

 για τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε όλες τις επιτροπές, 

 για την μετατροπή των νέων σχολών σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ως τη φυσική εξέλιξη των 

σχολών του Τεχνολογικού Τομέα.  

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Τέλος ζητούμε από τον Πρωθυπουργό  

να παρέμβει άμεσα ώστε να αποκατασταθούν οι κατάφωρες αδικίες σε βάρος των αποφοίτων των 

σχολών των ΤΕΙ, που δυστυχώς αντιμετωπίζονται από την Κυβέρνηση ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού, 

συχνά με ρατσιστική διάθεση. 

Είναι προφανές ότι ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών δεν είναι κλάδος προνομιούχων, αφού επί 35 χρόνια 

δεν διευθετήθηκε ούτε το αυτονόητο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που είναι τυπική αλλά 

και ηθική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους χιλιάδες αποφοίτους και τις οικογένειές τους 

που ξόδεψαν τεράστια ποσά επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών τους. 

Είναι επίσης προφανές ότι η συμβολή των ΤΕ Μηχανικών στην ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της 

χώρας μας είναι πολύ σημαντική. 

Κύριε πρωθυπουργέ  

Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών σήμερα υφίσταται διωγμούς αποκλεισμούς και ανεπίτρεπτες 

αδικίες. 

Δεν θέλουμε να συνδέσουμε όλα τα παραπάνω με το σύνολο των διπλωματούχων Μηχανικών, 

Υπουργών και Βουλευτών της Κυβέρνησής σας και παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε 

προσωπικά και άμεσα των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων μας.  

 

 

 

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 

του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Δ. 

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας 
  
  

Πα�αϊωάννου Ιωάννης Καµ�ουράκη Κυριακή 

 

 


