
 
 
 

ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 2 & 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 10433 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 2105241814 Fax : 2103304814 
URL: http://www.pomitedy.gr. Email: info@pomitedy.gr 

 

        
         

Αθήνα, 30/1/2023 
     Αρ. Πρωτ. : 3989 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη  
ΚΟΙΝ.: Γεν. Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,  

κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη 
 
 
ΘΕΜΑ: Προβλήματα που ανακύπτουν με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο του Π.Δ. 
85/2022 
 
κ. Υπουργέ,  
 
με το νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο που εκδόθηκε με το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α’/27-12-
2022) ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών μετονομάστηκε άστοχα και κατά παράβαση του Ν. 
3174/2003 (ΦΕΚ Α΄/205) σε κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.  
Με το παρόν έγγραφο σας επισημαίνουμε επιπλέον σοβαρά ζητήματα που έχουν ανακύψει 
εκτός του προαναφερόμενου αναχρονισμού.  
 

Με το νέο Π.Δ. οι απόφοιτοι του τμήματος Ορυχείων - και μετέπειτα τμήματος 
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος - οι οποίοι στο πτυχίο τους αναφέρονται ως «ΤΕ 
Μηχανικοί» και με αυτή τους την ιδιότητα έχουν προσληφθεί, κατατάσσονται στον κλάδο «ΤΕ 
Περιβάλλοντος».  
Αντίστοιχα και μια σειρά άλλων ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και 
εργάζονται μέχρι σήμερα στο Δημόσιο ως «ΤΕ Μηχανικοί» με το Π.Δ. 85/2022 αλλάζουν κλάδο, 
μια εξέλιξη η οποία έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση καθώς επηρεάζει δυσμενώς την 
υπηρεσιακή τους υπόσταση.  
 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου, προς όφελος της διοίκησης, του διοικούμενου αλλά 
και του κοινωνικού συνόλου, ζητούμε την επαναφορά της ονομασίας του κλάδου «ΤΕ 
Μηχανικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ Α΄/205) και συγχρόνως σας 
καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη διόρθωση του Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) ώστε οι υπάλληλοι 
των κάτωθι ειδικοτήτων: 
 

• ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος  

• ΤΕ Μηχανικών Ορυχείων  

• ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος  

• ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης  

• ΤΕ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. 

• ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας  

• ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων  
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να επανέλθουν στο κλάδο «ΤΕ Μηχανικών» για την επίτευξη της συμβατότητας και της 
συνάφειας του γνωστικού τους αντικειμένου με τις υπηρεσιακές τους θέσεις.  

 

Τέλος στις παρακάτω ειδικότητες (σελ. 7725-7729  του Π.Δ. 85/2022) 

1. ΤΕ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 

2. ΤΕ Αυτοματισμού 

3. ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού  

4. ΤΕ Ηλεκτρονικών 

5. ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών 

6. ΤΕ Πετρέλαιου και Φυσικού Αεριού 

να προστεθεί ο τίτλος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του βασικού τίτλου 
σπουδών πχ. ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 
Κτιρίων κλπ. 
 
 

 
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 
 


