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      Αρ. Πρωτ. : 3973 
 

Προς:  Α βάθμιους Συλλόγους  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βουλή με το 

Γραμματέα και τους αρμόδιους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τα κύρια 
θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.  
Αναλυτικά παρόντες στη συνάντηση ήταν: 

1. Ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος,  

2. Η τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων & βουλευτής  Δράμας, κα Χαρά Κεφαλίδου 

3. Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών & βουλευτής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας 

4. Ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & βουλευτής Βοιωτίας, κ. Μουλκιώτης 
Γεώργιος καθώς και ο  

5. Γραμματέας του Τομέα Δημόσιων Υποδομών και Δικτύων κ. Δημήτρης Σαρηγιάννης 

Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν η Πρόεδρος, Ειρήνη Μπεκιάρη, ο Β΄Αντιπρόεδρος 
Βασίλης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Θοδωρής Τσίπας και το μέλος του ΔΣ Γιώργος 
Λαζαρίδης.  
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Έγινε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο που εκδόθηκε 
με το ΠΔ 85/2022, σύμφωνα με το οποίο ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών μετονομάστηκε 
παράνομα σε κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Κατέστη σαφές ότι ο τίτλος του ΤΕ 
Μηχανικού έχει κατοχυρωθεί με νόμο το 2003 και η μετονομασία του κλάδου εκτός από 
αυθαίρετη και παράνομη δεν επιτυγχάνει το στόχο της καλύτερης λειτουργίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών αλλά αντίθετα τις αποδυναμώνει καθώς δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στη Διοίκηση.  

Οι κομματικοί παράγοντες δήλωσαν τη ξεκάθαρη στήριξή τους και επισήμαναν την 
επιτακτική ανάγκη να ανακληθεί άμεσα η σχετική ρύθμιση της μετονομασίας από το Π.Δ., 
δεσμεύτηκαν δε για την ανάδειξη του θέματος θεσμικά στη Βουλή, με κατάθεση σχετικής 
ερώτησης της κοινοβουλευτικής ομάδας.  

Συζητηθήκαν επίσης διεξοδικά η εξέλιξη των ΤΕ Μηχανικών στο Δημόσιο, η υποστελέχωση 
των υπηρεσιών και η ανάγκη αναλογικών προσλήψεων,  η αύξηση των αποζημιώσεων για τις 
εκτός και εντός έδρας μετακινήσεις προς άσκηση των καθηκόντων μας και η νομική 
υποστήριξη.  

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τοποθετήθηκε θετικά για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων 
για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου μας, μέσω διαβούλευσης με 
τους συναρμόδιους εκπροσώπους εργαζομένων και τόνισε τη γενικότερη απαξίωση των 
Δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών από την κυβέρνηση.  

Γίνονται προσπάθειες για τον καθορισμό συνάντησης και με τις ηγεσίες των υπολοίπων 
κοινοβουλευτικών  κομμάτων. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 
 
 
 
 


