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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη κινητοποίηση 

– συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας των Μηχανικών ΤΕ,  μελών των 23 

πρωτοβαθμίων Συλλόγων της ΠΟΜΗΤΕΔΥ με θέματα διεκδίκησης:  

 

➢ Ένταξη σε μία ενιαία κατηγορία όλων των  αποφοίτων  σχολών Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα)  

➢ Μη εφαρμογή του προβαδίσματος μεταξύ των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στους Οργανισμούς των Υπηρεσιών και στη διαδικασία επιλογής 

προϊσταμένων.  

➢ Ενιαία μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

➢ Αναλογικές προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ μηχανικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.  

 

  



Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πορεία και 
συγκέντρωση στην είσοδο της Βουλής. Τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας 
διατυπώθηκαν με παλμό, δύναμη και ισχυρή φωνή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθησε πορεία επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και συγκέντρωση, πρώτα έξω 
από την Βουλή, όπου και κατατέθηκε ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής και στην 
συνέχεια έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα την άμεση συνάντηση με την 
ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο τελικά ικανοποιήθηκε.  
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ συναντήθηκε αρχικά με τον Διευθυντή του γραφείου του 
Υπουργού Εσωτερικών και στη συνέχεια με τον ίδιο τον Υπουργό κ. Βορίδη, για 
σχεδόν μία ώρα.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρατέθηκαν αναλυτικά οι τεκμηριωμένες 
διεκδικήσεις του κλάδου μας, τις οποίες ο Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή 
και αναγνώρισε το δίκαιό τους, δίχως όμως να δεσμευτεί για την επίλυσή τους,  
παραπέμποντας, στην επερχόμενη τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα που ξεκινά 
πολύ σύντομα με σχεδιασμό να ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
η κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε, είχε τη στήριξη μεγάλου αριθμού 
συναδέλφων Μηχανικών ΤΕ απ΄ όλη την Ελλάδα οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της Ομοσπονδίας και έδωσαν δυναμικό παρών. 
Η κινητοποίηση χαρακτηρίστηκε από μεγάλη συμμετοχή, ήταν δυναμική και είχε 
αγωνιστικό παλμό, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα σε μία περίοδο που τα 
εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις τελούν υπό διαρκή αμφισβήτηση. 
Ευχαριστούμε όσες και όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, την παρουσία τους, ενώνοντας τις φωνές τους για τη 
διεκδίκηση των δίκαιων και καθοριστικών για τον μέλλον αιτημάτων του κλάδου μας. 
Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Μπροστά μας βρίσκεται η 
τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα και το προσεχές διάστημα εκκινούν οι 
σχετικές συζητήσεις στην προκαθορισμένη Επιτροπή.  
Δε σταματάμε, συνεχίζουμε δυναμικά, πιεστικά και αδιάλειπτα ενημερώνοντας τους 
πάντες για τις διεκδικήσεις μας και απαιτώντας την άμεση επίλυσή τους. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 

 
 
 

  



 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ  
 
 

 Από την προσυγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος 

Έξω από τη Βουλή 

με ισχυρή φωνή… 



Διεκδικούμε 

Δυναμικά απαιτούμε 



  

 

Δε σταματάμε να αγωνιζόμαστε 


