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Αθήνα, 01/03/2023 

     Αρ. Πρωτ. : 4032 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ 
21/02/2023 

 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 
 

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση το Γενικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σε αίθουσα του Polis Grand Hotel, στην Αθήνα, με την 
παρουσία των προέδρων - εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων συλλόγων, της προέδρου και του 
γενικού γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
Συγκεκριμένα παρέστησαν οι : 
Μπεκιάρη Ειρήνη (πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας), Τσίπας Θεόδωρος γενικός γραμματέας Δ.Σ. 
Ομοσπονδίας), Κουζέλης Χρήστος (μέλος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας), Χατζηδάκη Αικατερίνη 

(πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ανατολικής Κρήτης), Μισθός Παναγιώτης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Αρκαδίας- 
Λακωνίας), Παυλόπουλος Οδυσσέας (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Αττικής και Νήσων), Παυλόπουλος 
Δημοσθένης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Αχαΐας – Ζακύνθου - Κεφαλονιάς και Ιθάκης), Μπάτσου Ευαγγελία 
(γενική γραμματέας ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Βοιωτίας), Τζιόμπρας Γεώργιος (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Δυτ. 
Μακεδονίας), Παπαϊωάννου Ιωάννης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Δωδεκανήσου) Παπαποστόλου Χρήστος 
(πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Έβρου – Ροδόπης),  Παπαδόπουλος Χρήστος (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Εύβοιας), 
Καλάκου Στεφάνια (Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας),Οικονόμου Βασίλης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. 
Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας - Κέρκυρας), Κουνάκος Κωνσταντίνος (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Καβάλας -

Δράμας - Ξάνθης), Κωστάκης Δημήτρης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Καρδίτσας - Τρίκαλων), Παπαλεξίου 
Αφεντούλα (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας), Τσανακτσής Ηλίας (Αντιπρόεδρος 

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Λάρισας - Μαγνησίας), Τσουπή Κασσάνδρα (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Λέσβου), Ζάννης 

Παναγιώτης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Μεσσηνίας), Δάφνος Γιώργος (Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Πρέβεζας 
– Άρτας – Λευκάδας), Μυλωνής Γιάννης (γενικός γραμματέας ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Φθιώτιδας –Ευρυτανίας -

Φωκίδας), Λιναρδάτος Διονύσης (γενικός γραμματέας ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Χανίων),Φωκίδης Κωσταντίνος 
(πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Χίου). 
 
Πρόεδρος της συνεδρίασης του Γ.Σ. εκλέχθηκε ομόφωνα ο Θοδωρής Τσίπας ενώ χρέη 
γραμματέα άσκησε η Έφη Παπαλεξίου. 
 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ειρήνη Μπεκιάρη σχετικά 
με τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αναφορικά με: 
 

- το Π.Δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο), τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας,  

- τα θέματα πόρου 2,5 %ο,  

- διάφορα κλαδικά θέματα συναδέλφων,  

- το πρόγραμμα δράσεων και τα οικονομικά Ομοσπονδίας.  
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Στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις και προτάσεις από όλα τα μέλη του Γ.Σ. για όλα τα θέματα. 
Το Γενικό Συμβούλιο διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Ο λόγος δόθηκε στο τέλος και στους 
παρατηρητές που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν το Γ.Σ. για ολιγόλεπτη τοποθέτηση. 
Συγκεκριμένα ως παρατηρητές παραβρέθηκαν οι: Γιάννης Κώνστας (γεν. γραμματέας Αχαΐας – 
Ζακύνθου - Κεφαλονιάς και Ιθάκης), Στέλιος Ζαχαρίου (αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας), 
Φίλιππος Κυριάκος (μέλος  Δ.Σ. Ομοσπονδίας) Γιώργος Λαζαρίδης (μέλος  Δ.Σ. Ομοσπονδίας). 
 
Εκλέχθηκαν κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του 
ΙΕΕΠΜ τα οποία είναι και μέλη του Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του. 
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν οι Δημήτρης Κωστάκης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Καρδίτσας Τρικάλων) 
και Κωνσταντίνος Φωκίδης (πρόεδρος ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Χίου), ενώ αναπληρωματικό μέλος 
εκλέχθηκε η Κασσάνδρα Τσουπή (πρόεδρος του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Λέσβου). 
 
Τέλος,υπερψηφίστηκε με 18 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 2 λευκά η ακόλουθη εισήγηση και το 
πλαίσιο δράσης του Δ.Σ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

 
Εισήγηση Δ.Σ. για το Γενικό Συμβούλιο στις 21-02-2023 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Με την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τη συγκρότησή του σε 
σώμα έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων και της επικοινωνίας μεταξύ της 
Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων συλλόγων.  

Όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι πλέον λαμβάνουν όλη την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας, 
ενημερώνονται για όλες τις ενέργειες του Δ.Σ., ώστε όλοι να γνωρίζουν τα πάντα και να 
μπορούν να ελέγχουν και να κρίνουν τις ενέργειες του Δ.Σ. και να γίνονται αρωγοί των 
προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου.  

Θέλουμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους ενεργούς, στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της 
διεκδίκησης και η Ομοσπονδία να δρα υποστηρικτικά.  

Το site αναδιαρθρώθηκε, πλέον λειτουργεί, ενημερώνεται και περιέχει όλες τις ενέργειες και 
τα έγγραφα καθώς και τις προσκλήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ..  

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις δράσεις, όλα τα έγγραφα και όλη 
την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας, τα έγγραφα βγαίνουν μέσω της απαραίτητης 
διαβούλευσης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., υπάρχει πρόσβαση όλων των μελών στα πρακτικά 
του Δ.Σ. και στα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας. 

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν : 

1. Οικονομική βοήθεια στους εργαζόμενους της εταιρείας «Μαλαματίνα» σύμφωνα με 

την απόφαση του συνεδρίου.  

2. Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του 11ου συνεδρίου και σύντομα θα αναρτηθούν 

στο site της Ομοσπονδίας, ενώ ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των πρακτικών του 

προηγούμενου συνεδρίου. 

3. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη στο ΥΠΕΣ στις 22 Δεκεμβρίου 

2022. 
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4. Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη 

στο ΥΠΕΣ στις 04-01-2023 

5. Συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα (Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.,ΠΑΣΟΚ-

ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ 25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ)  με την ηγεσία του ΥΠΕΣ, με τον υφυπουργό 

Υποδομών κ. Παπαδόπουλο, όπου παρουσιάστηκαν το σύνολο των αιτημάτων του 

κλάδου μας (Π.Δ. 85/2022, Ο.Ε.Υ., υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών, απεργία -αποχή 

στις ΥΔΟΜ, μετακινήσεις έκτος έδρας, νομική προστασία) και τέθηκαν οι 

προβληματισμοί μας. Μάλιστα, το πολιτικό κόμμα ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε 

επερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα του Προσοντολογίου και το ΜΕΡΑ 25 για το θέμα 

της τραγικής στελέχωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης. 

6.  Συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για 

πρώτη φορά στα χρονικά της Ομοσπονδίας. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε και άκουσε με προσοχή τα 

κύρια αιτήματα του κλάδου μας (Π.Δ. 85/2022, Ο.Ε.Υ., υποστελέχωση τεχνικών 

υπηρεσιών), τόνισε ότι ως υπουργός το 2014, ο ίδιος είχε προβλέψει στην 

τροποποίηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα τη διαζευκτική επιλογή ΠΕ ή ΤΕ για 

τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Τσίπρας, ενημερώθηκε για το σύνολο των 

αιτημάτων του κλάδου μας (Π.Δ. 85/2022, Ο.Ε.Υ., υποστελέχωση τεχνικών 

υπηρεσιών, απεργία - αποχή στις ΥΔΟΜ) και δήλωσε θετικός στην επίλυση των 

προβλημάτων που μας απασχολούν , αρχής γενομένης από την τροποποίηση του 

Π.Δ. 85/2022. 

7. Καταγγελία για μετακίνηση και πειθαρχική δίωξη του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικού του Κ.Θ.- Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, όπως είχε ζητήσει ο πρωτοβάθμιος σύλλογος 

Δωδεκανήσου. 

8. Αποστολή εγγράφων προς τον Περιφερειάρχη και το Συντονιστή Αποκ. Διοίκησης 

Βορείου Αιγαίου για τη μη έγκριση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

9. Αποστολή εγγράφου προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την 

τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας και συνάντηση με τον εκτελεστικό γραμματέα 

στην Κομοτηνή. 

10. Άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, 

ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας, Θράκης για την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ. 148/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης περί «Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού της 

ΠΑΜΘ»  

11. Παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κομοτηνή των προέδρων των 

εμπλεκομένων πρωτοβαθμίων συλλόγων και του Β’ Αντιπροέδρου της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 
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12. Αποστολή εγγράφων προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας 

και το Δήμαρχο Πατρέων για τη μη έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου και συνάντηση με 

Δήμαρχο και Συντονιστή στην Πάτρα. 

13. Αποστολή εγγράφου προς το Δήμαρχο Σητείας για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου 

Σητείας. 

14. Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής 

του πόρου 2,5‰ μετά από απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με τους εκπροσώπους της 

Ομοσπονδίας. 

15. Αποστολή εγγράφου για τις μετακινήσεις εκτός έδρας σε απάντηση του εγγράφου του 

Υπουργού Οικονομικών. 

16. Έκδοση ενημερωτικού σημειώματος με αφορμή αίτηση που κυκλοφορεί  και  σχετικές  

οδηγίες  που  δίδονται  για  υποβολή «ομαδικής ονομαστικής εμπεριστατωμένης 

αίτησης με την οποία επιδιώκεται να ανοίξει νομοθετική ρύθμιση για μετάταξη σε 

ανώτερη κατηγορία αλλά και την εγγραφή σε Επιμελητήρια». 

17. Επίσκεψη σύσσωμου του Δ.Σ. στο ΤΜΕΔΕ όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά 

με τη διαδικασία καταβολής του πόρου και τη βελτίωση της συνεργασίας των δύο 

μερών. 

18. Αναλυτική ενημέρωση από το νομικό κ. Αλέξη Παραρά, μετά από ομόφωνη απόφαση 

του ΔΣ ως προς την επιλογή του, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, σε όλα τα μέλη του 

Δ.Σ. για το θέμα της προσφυγής κατά του Π.Δ. 85/2022 και λοιπών παραμέτρων του 

θέματος ώστε να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. 

19. Κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ κατά των επίμαχων διατάξεων του ΠΔ 85/2022 στις 10 

Φεβρουαρίου 2023. 

20. Αποστολή εγγράφου στην ΑΔΕΔΥ για να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με την 

ακύρωση του Π.Δ. 85/2022. 

21. Αποστολή εγγράφου στο ΥΠΕΣ, με το οποίο επισημάναμε τα επιπρόσθετα σοβαρά 

ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με το Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) για υπαλλήλους 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων που έχουν μετακινηθεί σε άλλο κλάδο και πρέπει να 

επανέλθουν στον κλάδο «ΤΕ Μηχανικών». 

22. Αποστολή εγγράφου προς το Δήμο Χαλκιδέων για αντιμετώπιση της συντεχνιακής 

μεθόδευσης μη ορθής αναπλήρωσης θέσης Δ/ντου, εις βάρος συναδέλφου Μηχανικού 

Τ.Ε. 

23. Έκδοση ανακοίνωσης με την οποία δηλώσαμε την αντίθεσή μας στις πολιτικές που 

οδηγούν σε ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων Υπηρεσιών και απαιτούμε να ανακληθούν όλες 

οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας δημόσιων ΚΤΕΟ, μετά την αναστολή λειτουργίας 

των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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24. Συνέχεια παρακολούθησης όλων των διακηρύξεων και αποστολή εγγράφων για όσες 
από αυτές δεν περιλαμβάνουν την κράτηση υπέρ του πόρου 2,5 τοις χιλίοις.  

25. Ψήφιση νέου κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

26. Συνεργασία με την ΠΟΕ  - ΟΤΑ & την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  για την προκήρυξη απεργίας – 
αποχής στις Υπηρεσίες Δόμησης. 

27. Κινητοποίηση των τριών ομοσπονδιών στο ΥΠΕΝ την ημερομηνία απόφασης του 
Εφετείου για τις ΥΔΟΜ. 

28. Πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τα φυσικά μέλη – υπαλλήλους των ΥΔΟΜ για 
ενημέρωση. 

29. Συνεργασία με τις 6 Ομοσπονδίες για τις αποζημιώσεις των εντός και εκτός έδρας 
μετακινήσεων, προκήρυξη στάσης εργασίας, κοινής συνέντευξης τύπου και 
κινητοποίησης στο ΓΛΚ. 

30. Έκδοση κοινής ανακοίνωσης των τριών ομοσπονδιών Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ, 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση και συνειδητή απαξίωση των 
Υ.ΔΟΜ. με μια νέα τροπολογία – προσθήκη για τις Υπηρεσίες Δόμησης στο Νομοσχέδιο 
για τη μετατροπή των Μουσείων σε ΝΠΔΔ. (άρθρο 83 του ν.5021/23) που  κατατέθηκε 
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. 

Ειδικότερα για τα θέματα: 
 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – 
ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ 

 
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 αναιτιολόγητα σε κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών 
Εφαρμογών. Θεωρούμε την αλλαγή αυτή 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). 
Το ΥΠΕΣ ενημερώθηκε άμεσα, για το διοικητικό και νομικό ατόπημα, το οποίο έχει προκαλέσει 
εύλογα ερωτήματα και έκδηλη ανησυχία στους συναδέλφους. Παραμένουμε σε επαφή και σε 
στενή συνεργασία με την Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣ και πιέζουμε για την εξεύρεση 
καλύτερης λύσης για το θέμα. 
Αποτελεί στο σύνολο 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 τεράστια προβλήματα σε έναν κλάδο που κατείχε νομοθετικά 
ρυθμισμένο τίτλο και την τελευταία εικοσαετία όλοι οι νόμοι αναφέρονται στον κλάδο μας με 
τον τίτλο «ΤΕ Μηχανικοί». Κατόπιν όλων των ανωτέρω και ύστερα από τις παρεμβάσεις μας 
στα πολιτικά κόμματα και την ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ., με τις όποιες ζητήσαμε την άμεση απόσυρση 
- τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον κλάδο μας, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ύστερα 
από ομόφωνη απόφασή του κατέθεσε Δικαστική Προσφυγή κατά του Π.Δ. 85/2022.  
Καλούμε για μια ακόμη φορά τον Υπουργό Εσωτερικών και την Κυβέρνηση να  αποσύρει – 
τροποποιήσει άμεσα τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 και 
απαιτούμε: 

• 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 τίτλου «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). 

Στην κοινή ανακοίνωση για την απεργία στις ΥΔΟΜ υπήρξε ξεκάθαρη στήριξη από τις άλλες 
δύο Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) για το θέμα της μετονομασίας του 
κλάδου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Υ.ΔΟΜ.) 

Οι συνυπογράφουσες τρεις Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) 
δηλώσαμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που υποβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και 
εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες και από κοινού αποφασίσαμε Απεργία – Αποχή των μελών 
μας από 23 Ιανουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου 2023 από συγκεκριμένες εργασίες στις 
ΥΔΟΜ, Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 από την έναρξη του 
ωραρίου έως 12μμ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 10.00 π.μ. 

Δεχθήκαμε Αγωγή των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών εναντίον της 
προκηρυχθείσας Απεργίας - Αποχής από διαδικασίες των Υπηρεσιών Δόμησης με στόχο αυτή 
να κηρυχθεί «παράνομη» και «καταχρηστική».  

Η Αγωγή των Υπουργείων σε βάρος της Απεργίας – Αποχής των τριών Ομοσπονδιών απερρίφθη 
από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση. 

Δικαιωθήκαμε και από το Εφετείο! Απορρίφθηκε και η Έφεση των Υπουργείων σε βάρος της 
Απεργίας – Αποχής των τριών Ομοσπονδιών. Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με την Απόφασή 
του, δικαιώνει τον αγώνα μας και απορρίπτει και την Έφεση που από κοινού υπέβαλλαν τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη αναγνώριση 
της κοινής μας κινητοποίησης, και τρανή απόδειξη του δικαίου των διεκδικήσεων και των 
επιχειρημάτων μας. Αποτελεί ηχηρή απόρριψη των αναφερομένων στην Αγωγή των δύο 
Υπουργείων, αλλά και ισχυρή παρακαταθήκη -όχι μόνο για τις Ομοσπονδίες μας- αλλά για 
ολόκληρο το κίνημα των εργαζομένων. Ειδικά γιατί ελήφθη παρά το αντεργατικό πλαίσιο που 
έχει διαμορφώσει ο Νόμος «Χατζηδάκη».  

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Η Ομοσπονδία μας εξέδωσε ανακοίνωση «Σταματήστε να εμπαίζετε τους εργαζόμενους του 
δημοσίου τομέα» για την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην αναφορά των επτά 
Ομοσπονδιών, που κατατέθηκε στη Βουλή, για την πλήρη αποζημίωση των μετακινήσεων των 
Υπαλλήλων  που εκτελούν εξωτερική εργασία. Το Υπουργείο έδειξε για μια ακόμη φορά το 
πραγματικό του πρόσωπο, αυτό της κοινωνικής αναλγησίας, επιβεβαίωσε έτσι με τον 
καλύτερο τρόπο ότι σταθερός στόχος της σημερινής κυβέρνησης παραμένει η υποβάθμιση και 
απαξίωση του Δημοσίου Τομέα και των υπαλλήλων του.   
 
Οι επτά Ομοσπονδίες Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. – Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. – Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. – Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – 
Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. – Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. από κοινού αποφασίσαμε να καλέσουμε  
όλους τους συναδέλφους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία να σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν τα ΙΧ τους και να μετακινούνται μόνο με υπηρεσιακά οχήματα, καθώς επί της 
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ουσίας χρηματοδοτούμε από την τσέπη μας την μετακίνησή μας για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούμε, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των 
μετακινήσεων σε όλες τις υπηρεσίες γίνεται με ΙΧ αυτοκίνητα. 

Απαιτούμε να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα στις εξής κατευθύνσεις: 

- Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις 

εντός της έδρας – πόλης της υπηρεσίας, σε όλους τους συναδέλφους, που ασκούν 

μόνιμα καθήκοντα άσκησης εξωτερικών ελέγχων.  

- Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ ελάχιστο στα 0,40 €/χλμ, ώστε να καλύπτεται το πολύ 

αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των 

οχημάτων μας. 

- Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης. 

- Διπλασιασμό των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ανά έτος για όλες τις ειδικότητες. 

- Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40 € ή 

20 ή 10 κατά περίπτωση αποτελεί εμπαιγμό για τις ανάγκες των εργαζομένων. 

- Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές 

περιοχές. 

- Να θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση σε νησί και η άνω των τριάντα 

χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος 

όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός τόπος εκκίνησης 

της μετακίνησης του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές στρεβλώσεις. 

- Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων 

διανυκτέρευσης. 

- Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές: α) Να θεωρείται ως εκτός έδρας με ολόκληρη 

αποζημίωση η μετακίνηση σε νησί, β) Να αποζημιώνεται η δαπάνη μεταφοράς 

ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου (συμβατικό ή ταχύπλοο), γ) Να προσαυξάνεται κατά 

30% η δαπάνη διανυκτέρευσης στα νησιά, την τουριστική περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο). 

- Αύξηση της ποσότητας καυσίμων που δικαιούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατά 

50% (κατάργηση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010). 

- Την απλοποίηση των δικαιολογητικών όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη 

και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις 

των υπαλλήλων. 

- Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσλήψεις οδηγών. 

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για να 

αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση. 

Έχουν προκηρυχτεί για το μήνα Φεβρουάριο: 

1. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 έως και 03 Μαρτίου 2023, οι 
υπάλληλοι θα εκτελούν εξωτερική υπηρεσία είτε «εντός έδρας», είτε «εκτός έδρας», μόνο με 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οδηγό, σταματώντας κάθε χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή άλλου 
μέσου μετακίνησης και κάθε προπληρωμή από την τσέπη τους των εξόδων κίνησης (εισιτήρια, 
ξενοδοχεία, βενζίνες κλπ). 
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2. Κοινή Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023. 

3. Στάση Εργασίας και Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 10.00 
π.μ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37). 

Θα επανεξετάσουμε την κατάσταση και για τυχόν κλιμάκωση (αποχή από τις εκτός & εντός 
έδρας μετακινήσεις όλων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, απεργιακή 
κινητοποίηση κλπ). 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Συνεχίζονται οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις στις τροποποιήσεις των Ο.Ε.Υ. των φορέων και 
βλέπουμε στις θέσεις προϊσταμένων να προβλέπονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και εν 
ελλείψει ΤΕ, ή μόνο ΠΕ αφαιρώντας ουσιαστικά το δικαίωμα της εξέλιξης στη Διοικητική 
ιεραρχία υπάλληλων του κλάδου Τ.Ε.  
Δεν ζητάμε καμία εύνοια, απαιτούμε όμως τα αυτονόητα, να μας δίνεται η δυνατότητα στην 
αξιολόγηση, σύμφωνα με το Ν.4674/2020, προβλέποντας για τις θέσεις που μπορούν να 
προΐστανται Μηχανικοί, υπάλληλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ και εφόσον κριθούν, οι 
ικανότεροι να επιλεγούν σε θέσεις προϊσταμένων. 
 
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για τη δημιουργία ενιαίας κατηγορίας 
αποφοίτων ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ονομασία «Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΑΕ)». 

Συνάδελφοι, 

Δεν έχουμε αυταπάτες για τη δυσκολία των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε και για το πώς 
μας αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες κάθε φορά, η δικαιοσύνη και τα άλλα θεσμικά όργανα.  

Το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε όλοι μας ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί, ό,τι 
κερδίσουμε θα το κερδίσουμε με αγώνες και ότι ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που 
δε δόθηκε ποτέ. 

Έχουμε θέλησή και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα τα συμφέροντα των 
συναδέλφων του κλάδου, απέναντι σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε συντεχνία. 

 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ. ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

Ζητούμε από το Γ.Σ. να αποφασίσει την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ώστε: 

1. να αναλάβει κάθε πρόσφορη, νόμιμη και συμβατή, με το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας, δράση 

2. να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απεργίες αποχές από συγκεκριμένες 
εργασίες, ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με 
γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΤΕ Μηχανικών 
του δημοσίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ειδικότερα επί των θεμάτων 
: 
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- της υποστελέχωσης και αποδυνάμωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών 
Δόμησης και των λοιπών Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα στις οποίες υπηρετούν ΤΕ 
Μηχανικοί.  

- των προσλήψεων μονίμου προσωπικού και της ενδυνάμωσης των Δημόσιων Τεχνικών 
Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Δόμησης και των λοιπών Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, 
με μόνιμο προσωπικό άμεσα όλων των κατηγοριών, με αναλογικότητα στις προσλήψεις 
ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που 
υπάρχουν, με κάλυψη της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για όλες τις 
θέσεις. 

- των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών σε ιδιώτες 

απαιτώντας καμία κατάργηση Τεχνικών Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

- των εκτός και εντός έδρας μετακινήσεων όλων των υπαλλήλων ΤΕ Μηχανικών που 

εκτελούν εξωτερική υπηρεσία. 

- των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων του δημοσίου και της γενικότερης 

αντιμετώπισης των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.  

- της νομικής προστασίας, ιδιαιτέρως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που 

αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις ποινικές & αστικές ευθύνες που επιφορτίζονται.  

της διεκδίκησης δημιουργίας ενιαίας κατηγορίας αποφοίτων ανώτατης τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με την ονομασία «Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕ)» τη στιγμή που ενώ 
αναγνωρίζονται τα πτυχία τριετούς φοίτησης ιδιωτικών κολεγίων, συνεχίζονται 
αναχρονιστικές διαδικασίες και μεθοδεύσεις προγενέστερων δεκαετιών έναντι των 
αποφοίτων των ΤΕΙ, τα οποία ήταν φοίτησης 3,5 και 4 ετών.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 
 

 

 

 


