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                           ΠΡΟΣ:  
Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 

κ. Αλέξη Τσίπρα   
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών σε ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών με  
              το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο του Π.Δ. 85/2022.  
 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε  
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Δημοσίων Υπαλλήλων, (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων 
Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α ́ και Β ́ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ 
Μηχανικών. 

Με μια σειρά νομοθετημάτων – τα οποία σας παραθέτουμε στη συνέχεια - 
κατοχυρώθηκε ο τίτλος του κλάδου των ΤΕ Μηχανικών. 

Με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο που εκδόθηκε με το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 
232/Α’/27-12-2022) ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών παράνομα μετονομάστηκε σε κλάδο ΤΕ 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, επαναφέροντας την ονομασία που είχε ο κλάδος  πριν  20  χρόνια. 
Θεωρούμε την αλλαγή αυτή αυθαίρετη και αναιτιολόγητη, ουσιαστικά μειωτική και 
προσβλητική, που αποτελεί ζήτημα ταυτότητας για τον κλάδο μας και απειλεί εν γένει την 
εξειδικευμένη εργασία μας στο Δημόσιο τομέα καθώς με τις σπουδές και  την εργασία μας, 
έχουμε καταξιωθεί ως στελέχη της Διοίκησης. Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι την τελευταία 
εικοσαετία όλοι οι νόμοι αναφέρονται στον κλάδο μας με την κατοχυρωμένη ονομασία ΤΕ 
Μηχανικών. 

Έρχεται δε ως συνέχεια της συντονισμένης επίθεσης που δέχεται ο κλάδος  μας  στους 
Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των Δημοσίων Υπηρεσιών όπου με  απαράδεκτες 
μεθοδεύσεις, που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη και οργανωμένη Δημόσια Διοίκηση, μας 
αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα της εξέλιξης στη Διοικητική ιεραρχία. 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας καθώς υπολογίζουμε στην 
υποστήριξη και συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την ανάκληση -
τροποποίηση των διατάξεων του Προσοντολογίου – Κλαδολογίου που αφορούν τη 
μετονομασία του κλάδου μας και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στους 
ΟΕΥ. 

Για το Δ.Σ. 

 

 

 

 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Με την Ομοσπονδία: Τηλέφωνο 2105241814, (ώρες 10:00-16:00), e-mail:info@pomitedy.gr 
Με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κα Μπεκιάρη Ειρήνη, τηλέφωνο: 6932712373, e-mail: 
irene_bekiari@yahoo.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
 

- Με το Π.Δ 388/1989 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169/Α’/16-06-1989, αποδόθηκε ο 

τίτλος του Μηχανικού στους αποφοίτους των αντίστοιχων τμημάτων  καθώς ο τίτλος 

του πτυχιούχου είναι αντίστοιχος της ονομασίας ή του γνωστικού αντικειμένου του 

τμήματος της προέλευσης του αποφοίτου. Ο τίτλος του Μηχανικού δεν αποτελεί 

επαγγελματική ειδίκευση αλλά ξεκάθαρα το αποτέλεσμα σπουδών σε τμήμα που 

οδηγεί σε απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης.  

- Με την Ειδική Συλλογική Συμφωνία «Για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των 

έμμισθων πολιτικών υπαλλήλων, Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που 

συνδέονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού» που υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου 2002 από την ΠΟΜΗΤΕΔΥ και το Υπουργείο 

Εσωτερικών, στο άρθρο 2 αναφέρεται ρητά ότι «Μετονομάζεται ο Κλάδος ΤΕ 

Τεχνολογικών Εφαρμογών σε Κλάδο ΤΕ Μηχανικών». 

- Με το Ν. 3174/2003 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 205/Α’/28-08-2003 κυρώθηκε η από 

29-11-2002 προαναφερόμενη Ειδική Συλλογική Συμφωνία. 

- Με το Π.Δ. 347/2003 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 315/Α΄/31-12-2003 τροποποιήθηκαν 

οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 και αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/2001.  

- Με την Εγκύκλιο με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/60/οικ.3335/16-02-2004 κλήθηκαν όλες οι 

αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερωθούν και να εναρμονιστούν με τις παραπάνω 

ρυθμίσεις. 

 


