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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’βάθμιου 

Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.) συζητήθηκε το 

σύνολο των εξελίξεων στα θέματα που απασχολούν τους ΤΕ Μηχανικούς και 

κατόπιν εκτενούς διαλόγου διαπιστώθηκε ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της 

κυβέρνησης  έχει ολέθριες συνέπειες για   τον   κλάδο των ΤΕ Μηχανικών. 

Συγκεκριμένα: 

 Παρά τις διαχρονικές  δηλώσεις των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Εσωτερικών περί ισότιμης μεταχείρισης όλων των πολιτών, απόλυτου 
σεβασμού της αρχής της αξιοκρατίας, αμεροληψίας και ανάδειξης των πλέον 

ικανών στελεχών της δημόσιας διοίκησης παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα 
τη διόγκωση ενός κύματος τροποποιήσεων σε Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 
με στόχο την επιστροφή στο παρελθόν και την επαναφορά της αναχρονιστικής 
έννοιας του προβαδίσματος της ΠΕ κατηγορίας έναντι της ΤΕ και του αποκλεισμού 
των ΤΕ Μηχανικών από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Και αυτό  παρά 
την ψήφιση του Ν.4369/2016 που εισάγει θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή 
Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα το οποίο βασίζεται σε 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και οι απαιτήσεις του κλιμακώνονται στη 
βάση της διοικητικής ιεραρχίας από τον Προϊστάμενο Τμήματος ως και τον Γενικό 
Διευθυντή. 

 Παρά τις ρητές δεσμεύσεις και υποσχέσεις μέχρι πρότινος δεν είδαμε καμία 

ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να λήξει η αδιανόητη κατάσταση 

επαγγελματικής ομηρίας στην οποία είναι καταδικασμένοι οι ΤΕ μηχανικοί λόγω 

έλλειψης νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. 

Αντίθετα, λίγο πριν το τέλος του 2018 πληροφορηθήκαμε το πόρισμα επιτροπών 

που είχε συστήσει το Υπ. Παιδείας, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ όριζε ότι το 2018 
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οι ΤΕ Μηχανικοί, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν εξειδίκευση, έναν (ή και 

περισσότερους) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, γνωρίζουν μία (ή και 

περισσότερες ξένες γλώσσες), έχουν έναν (ή και περισσότερους) τίτλους 

πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης θα διαθέτουν επαγγελματικά 

δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά των πτυχιούχων εμπειροτεχνών, θεσμοθετημένα 

εντός ενός νομοθετικού πλαισίου που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την 

επικαιροποίηση των βασιλικών διαταγμάτων του 1972.

  Το 2016 κατοχυρώθηκε νομοθετικά η παρακράτηση ποσοστού 6‰ από το 

εργολαβικό όφελος υπέρ των ΠΕ Μηχανικών, σε όλες τις πιστοποιήσεις των 

Δημοσίων Έργων, με την Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των πέντε εργοληπτικών 

οργανώσεων και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Την ίδια χρονιά, παράλληλα με τους ΠΕ 

συναδέλφους τους, οι ΤΕ Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι διεκδίκησαν τη 

δημιουργία αντίστοιχου πόρου, δεδομένου ότι οι ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους 

ΠΕ συναδέλφους τους, αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και έχουν τις ίδιες 

ευθύνες και υποχρεώσεις και διαθέτοντας την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία 

καταβάλλουν με αίσθημα ευθύνης κάθε δυνατή προσπάθεια συνεισφέροντας 

καθοριστικά στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. Όμως μέχρι και σήμερα και παρά 

τις ασταμάτητες προσπάθειές τους το αίτημα των ΤΕ Μηχανικών δεν έχει ακόμα 

ικανοποιηθεί. 

Συνοψίζοντας και συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω αλλά και σειρά άλλων 

παράλληλων επί μέρους ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ 

αποφάσισε να προχωρήσει σε ανοιχτή καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής:  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ: 
Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για την μεθοδευμένη κατάργηση του 

Τεχνολογικού Τομέα, για πλήρη αγνόηση των φορέων του κλάδου και των 

σχολών των ΤΕΙ, για  την παντελή έλλειψη διάλογου, που θα έπρεπε να ήταν 

το πρώτο μέλημά του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους εκατοντάδες χιλιάδες 

αποφοίτους των ΤΕΙ και στις αρχές της Δημοκρατίας. Καταγγέλλουμε την πολιτική 

του Υπουργείου Παιδείας γιατί αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς και οδηγεί στην 

υποβάθμιση και την απαξίωση τα πτυχία και τις σχολές από τις οποίες  

αποφοιτήσαμε. 

 Την πολιτική του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που επιτρέπει να 

συνεχίζεται ο απαράδεκτος αποκλεισμός των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας 

από τις κρίσεις προϊσταμένων, εθελοτυφλεί, αδρανεί νομοθετικά και εξακολουθεί 

να επιτρέπει  προσπάθειες και μεθοδεύσεις κύκλων που στοχεύουν να 

καταδικάσουν σε στασιμότητα σημαντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης  

αποφοίτους της Τεχνολογικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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Την πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αφού 

μερίμνησε ταχύτατα για την ικανοποίηση του αιτήματος των ΠΕ μηχανικών για 

τη δημιουργία πόρου για την παρακράτηση από το εργολαβικό όφελος, σε όλες τις 

πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων, ενώ ποτέ δεν ανέλαβε αντίστοιχες δεσμευτικές 

πρωτοβουλίες, όπως έπραξε για τον πόρο των ΠΕ μηχανικών,  συχνά  καλύπτεται 

πίσω από πολιτικάντικες υποσχέσεις, αντιμετωπίζοντας τους ΤΕ Μηχανικούς ως 

εργαζομένους ενός κατώτερου Θεού.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

Από το Υπουργείο Παιδείας: Την έκδοση –επιτέλους- επαγγελματικών δικαιωμάτων 

αποφοίτων Ανωτάτων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους ΤΕ 

Μηχανικούς  ανάλογα του επιπέδου σπουδών τους.  

Από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Την τροποποίηση του άρθρου 97 

του ν.3528/2007, έτσι ώστε να μην ισχύει προβάδισμα μεταξύ των πτυχιούχων 

Ανώτατης – Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα (ΠΕ) και 

Τεχνολογικού τομέα (ΤΕ) στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και όλοι οι 

Οργανισμοί να συντάσσονται και να τροποποιούνται σύμφωνα το ν.4369/2016. 

Από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών: να νομοθετήσει, όπως έπραξε 

άλλωστε αντίστοιχα για τους ΠΕ Μηχανικούς, για την ικανοποίηση του δίκαιου και 

λογικού αιτήματος των ΤΕ Μηχανικών για τη δημιουργία Πόρου 2,5‰ με 

δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς. 
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