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Αθήνα         16/10/2018 
        Αρ. Πρωτ.:  2769 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ΤΕ 
Μηχανικών μπροστά στη Βουλή, πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια προς το Μέγαρο Μαξίμου. 

 

Στόχος της κινητοποίησης ήταν η ανάδειξη και η δρομολόγηση λύσης του συνόλου 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΤΕ Μηχανικοί τόσο στο Δημόσιο όσο και 
στον Ιδιωτικό Τομέα.   

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και των Α΄βαθμίων 
Συλλόγων της και μέλη της Κ.Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και των Δ.Ε. των Περιφερειακών 
Τμημάτων της από όλη την Ελλάδα.  

Αντιπροσωπείες του Δ.Σ. της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και της Κ.Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. κατέθεσαν 
τα υπομνήματά τους στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, κ. Ν. Βούτση, προς 
ενημέρωση όλων των βουλευτών.  

Ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων στο Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και συνάντηση των αντιπροσωπειών Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με την Υπουργό κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, κατά την οποία 
συζητήθηκαν τα αιτήματα του κλάδου και ειδικότερα των Δημοσίων Υπαλλήλων και 
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κατατέθηκαν σχετικά υπομνήματα. Η Υπουργός δεσμεύθηκε για την εξέταση των 
θεμάτων που συζητήθηκαν και για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης.   

 

Στη συνέχεια, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου 
παραδόθηκαν και πάλι από αντιπροσωπείες της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  
υπομνήματα στο γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Α. Τσίπρα με το σύνολο των 
αιτημάτων του κλάδου μας. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΤΕ Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι  είναι 
γνωστά, με προεξάρχοντα:  

 την διεκδίκηση πόρου 2,5‰ αντίστοιχου του πόρου 6‰ των ΠΕ Μηχανικών,  

 το συχνό αποκλεισμό από την συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής 
προϊσταμένων, 

 τη σκανδαλώδη εύνοια των ΠΕ Μηχανικών με την αναδρομική απονομή 
“master” και  τη διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους στον 
ιδιωτικό τομέα.  

Αντίστοιχα οι ΤΕ Μηχανικοί στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν πληθώρα 
αποκλεισμών και εσχάτως και από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διαχειρίζεται 
το Τ.Ε.Ε. 

Και βέβαια το σημαντικότερο πρόβλημα που όλοι μαζί 
αντιμετωπίζουμε είναι το τεράστιο και διαχρονικό ζήτημα της μη 
έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, που εκκρεμούν επί 35 και 
πλέον χρόνια. 

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης στα θέματα της 
Παιδείας οδηγούν τις σχολές των ΤΕΙ στη «συνέργεια» με 
Πανεπιστήμια ή την απορρόφησή τους από αυτά, στο κλείσιμό τους 
δηλαδή. 



Απαίτηση του χώρου μας είναι ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ που απασχολεί διαχρονικά τους 
αποφοίτους τους. 

Εδώ και τώρα λοιπόν άρση της επαγγελματικής ομηρίας χιλιάδων 
συναδέλφων μας, στην οποία καταδικάστηκαν εδώ και 35 χρόνια από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ  

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Η παρουσία 200 και πλέον συναδέλφων στην χθεσινή κινητοποίηση δίνει το 
έναυσμα για νέες δράσεις, με συνεργασία Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. - Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και απαιτεί 
την ενότητα του χώρου μας και τη δραστηριοποίηση όλων.  

Δεν αρκεί η δράση διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απαιτείται η μαζική, 
φυσική παρουσία μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη και καθοριστική για τον κλάδο μας και να δράσουμε συνειδητά, υπεύθυνα 
και δυναμικά. 

 

  

 


