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Συναντήσεις με βουλευτές του Νομού Ηλείας 

 

   

 

Αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ Ηλείας πραγματοποίησε συναντήσεις με 

βουλευτές του Νομού που ανταποκρίθηκαν στην επιστολή που αποστείλαμε και ζητούσαμε 

καθορισμό συνάντησης για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. 

 

Αρχικά την Παρασκευή 1-7-2022 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. πραγματοποίησε συνάντηση με 

τον βουλευτή Ηλείας και επικεφαλή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος  ΠΑ.ΣΟ.Κ. - 

Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη στο γραφείο του στον Πύργο. 

Ακολούθως το πρωί της Κυριακή 3-7-2022 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας 

συναντήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας με τον βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Διονύση 

Καλαματιανό. 

 

Θέσαμε και στους δύο βουλευτές το εξαιρετικά σημαντικό θέμα του «προβαδίσματος» 

των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ στο Δημόσιο και καταθέσαμε το 

πάγιο αίτημα του κλάδου μας για την κατάργησή του. 

Επιχειρηματολογήσαμε για τα αυτονόητα δηλαδή ότι απαιτούμε, αξιοκρατία, ισότιμη και 

δίκαιη μεταχείριση, τερματισμό της επαγγελματικής μας υποβάθμισης και για το ότι η διαδικασία 

σύνταξης ή τροποποίησης των Οργανισμών των Υπηρεσιών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας σε 

όλες τις θέσεις προϊσταμένων έως και την θέση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να δίδεται 

απρόσκοπτα η δυνατότητα συμμετοχής των ΤΕ υπαλλήλων στη διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής, σύμφωνα με τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπει ο Νόμος. 



Επιπλέον θέσαμε και το ζήτημα των προσλήψεων ΤΕ υπαλλήλων στο Δημόσιο διότι μετά 

την κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα, οι διακηρύξεις προσλήψεων περιλαμβάνουν ελάχιστους 

έως καθόλου αποφοίτους ΤΕΙ. 

Τέλος, ζητήσαμε την δική τους παρέμβαση, ώστε με άμεση νομοθετική ρύθμιση όλοι οι 

απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενταχθούν σε μία ενιαία κατηγορία, ή κατ’ 

ελάχιστον, το προβάδισμα των ΠΕ έναντι των ΤΕ υπαλλήλων να μην εφαρμόζεται στους 

Οργανισμούς των Υπηρεσιών και στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Η διαδικασία σύνταξης 

ή τροποποίησης των Οργανισμών των Υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με 

τις διατάξεις που προβλέπουν την εξέλιξη των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας σε όλες τις θέσεις 

προϊσταμένων. 

Οι βουλευτές οι οποίοι φάνηκαν ενήμεροι για τα ζητήματα, μας άκουσαν με προσοχή και 

αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων μας όπως και το γεγονός ότι ζητούμε να εφαρμοστούν 

αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια στις επιλογές προϊσταμένων και όχι εκ των προτέρων 

αποκλεισμοί. 

Ιδιαιτέρως ο  κ. Κατρίνης μας είπε ότι ως ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ είχαν καταθέσει και στο 

πρόσφατο παρελθόν επερώτηση για το θέμα αλλά έχουν αναλάβει και πρωτοβουλίες για την 

έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Και οι δύο πάντως δεσμευτήκαν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για ρύθμιση του 

θέματος του προβαδίσματος και θα μεταφέρουν στα κόμματά τους τις θέσεις μας. 

 

Θα επανέλθουμε. 

 

 

 


