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Αθήνα, 03/02/2023 

      Αρ. Πρωτ. : 3996 

 
Προς:  Α βάθμιους Συλλόγους  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Την Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2023, αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ομοσπονδίας 

αποτελούμενη από την πρόεδρο Ειρήνη Μπεκιάρη, το γενικό γραμματέα Θοδωρή Τσίπα, τον 
ταμία Οδυσσέα Παυλόπουλο και το μέλος του ΔΣ Γιώργο Στάικο πραγματοποίησε συνάντηση 
στη Βουλή με τους βουλευτές του ΚΚΕ κ. Χρήστο Κατσώτη & κ. Γεώργιο Λαμπρούλη και με το 
μέλος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ του ΚΚΕ κ. Ηλία Τσιμπουκάκη.  

Έγινε αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο 
μας, με κύριο και πρωτεύον το θέμα της μετονομασίας του κλάδου από ΤΕ Μηχανικών σε ΤΕ 
Τεχνολογικών Εφαρμογών στο νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο που εκδόθηκε με το ΠΔ 
85/2022. Κατέστη σαφές ότι ο τίτλος του ΤΕ Μηχανικού έχει νομοθετικά ρυθμιστεί 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.  

Τα κομματικά στελέχη του ΚΚΕ δήλωσαν την ξεκάθαρη στήριξή τους στο δίκαιο αίτημά μας, 
αναγνώρισαν την ανάγκη της διόρθωσης αυτής της αστοχίας και δεσμεύτηκαν ότι θα 
καταθέσουν σχετικό ερώτημα στη Βουλή. Δήλωσαν επίσης τη στήριξή τους στον κοινό αγώνα 
των τριών Ομοσπονδιών για την απεργία – αποχή στις ΥΔΟΜ.  

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.  

Ο κ. Κατσώτης μας παρουσίασε τις θέσεις του ΚΚΕ για τη στελέχωση στο Δημόσιο και τις 
δυνατότητες εξέλιξης των υπαλλήλων, οι οποίες ταυτίζονται σε πολλά σημεία με τις θέσεις της 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 

Τέλος μας δήλωσαν ξεκάθαρα ότι το ΚΚΕ θα σταθεί αρωγός σε κάθε είδους μορφή 
κινηματικού αγώνα. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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