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Αθήνα, 02/02/2023 
     Αρ. Πρωτ. : 3995 

 
      ΠΡΟΣ: ΑΔΕΔΥ 

 
 

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

 

Στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο που εκδόθηκε με το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α’/27-12-
2022), ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών μετονομάστηκε αναιτιολόγητα σε κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών 
Εφαρμογών. Θεωρούμε την αλλαγή αυτή, που έγινε εν κρυπτώ και παραβύστω,  
προσβλητική, μειωτική και παράνομη.  
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τη σύνταξη του Προσοντολογίου – Κλαδολογίου, δεν έλαβε 
υπόψη του την από 29-11-2002 Ειδική Συλλογική Συμφωνία της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ Α΄/205).  
 
O Υπουργός και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώθηκαν άμεσα, για 
το διοικητικό και νομικό ατόπημα, αλλά δεν έχουν προβεί ακόμη σε διορθωτικές ενέργειες, 
προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και έκδηλη ανησυχία στους συναδέλφους.  
 
Η εν λόγω πράξη, αποτελεί μια αιφνίδια και άδικη υποβάθμιση ενός ολοκλήρου κλάδου 
εργαζομένων, καθοριστικής προσφοράς και σημασίας για τη λειτουργία της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θίγοντας το κύρος και την αξιοπιστία όλων των 
συναδέλφων που εκτελούν το έργο τους με συνέπεια και προσήλωση, προς όφελος του 
Δημοσίου τομέα. Θα επιφέρει δε, τεράστια προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ: ΤΕ 
Μηχανικών και εξυπηρετούμενων πολιτών, Μηχανικών ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας και ΤΕ 
Μηχανικών και Δημοσίων Αρχών. Αναρωτιόμαστε ποιά ήταν η ανάγκη και η αιτία, τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας να δημιουργήσουν τέτοιας έκτασης  πρόβλημα σε έναν 
κλάδο με νομοθετικά ρυθμισμένο τίτλο. Έναν κλάδο, ο οποίος σε κάθε νομική και διοικητική 
διατύπωση και διάταξη της τελευταίας εικοσαετίας, αναφέρεται  με τον τίτλο «ΤΕ 
Μηχανικοί».  
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και ύστερα από τις παρεμβάσεις μας στα πολιτικά κόμματα και 
την ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ., ζητούμε την παρέμβασή της ανώτατης συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, 
της οποίας άλλωστε μέλη αποτελούν όλα τα φυσικά μας μέλη, λόγω της εργασιακής τους 
ιδιότητας, για την άμεση απόσυρση - τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 
με : 

 

• τη διόρθωση του κλάδου στο ορθό: «Κλάδος ΤΕ Μηχανικών», 
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• την επαναφορά των 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 Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

στον κλάδο «ΤΕ Μηχανικών» και  

• την προσθήκη του τίτλος «Μηχανικός» στις ειδικότητες ΤΕ Ανακαίνισης και 

Αποκατάστασης Κτιρίων, ΤΕ Αυτοματισμού, ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕ 

Ηλεκτρονικών, ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών, ΤΕ Πετρελαίου και Φυσικού Αεριού, όπως 

είναι η θεσμοθετημένη ονομασία τους (Π.Δ. 388/1989, Π.Δ. 95/2013). 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα περί νομικών διευκρινήσεων, 
βλαπτικών συνεπειών και λόγων ανάκλησης - τροποποίησης του Προσοντολόγιου – 
Κλαδολόγιου. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 


