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            Αθήνα,      14/03/2023 
 Αρ. Πρωτ. :   4046  

 
Προς:  Όπως ο πίνακας αποδεκτών 

 
 

Θέμα: «Μετονομασία κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών (άρθρο 
35, παρ.2, N. 5027/02.03.2003) » 

 
 
Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των 

Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε., μέλη των οποίων είναι 
υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, προσωπικό των Υπουργείων, 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και 
οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82. 

 
Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών παράνομα τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 85/2022 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄/232/17-12-2022 και εμφανίστηκε ως ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.  
Το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο την αστοχία ρύθμισε το θέμα της ονομασίας του 

κλάδου περιλαμβάνοντας διάταξη στο Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α’/02-03-2023) παρ. 2 του 

άρθρου 35 σύμφωνα με την οποία «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος 
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών».  

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/442/οικ.3192/23-02-2023 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία ενόψει της παρ. 6 του 
άρθρου 9 του N.3174/2003 (Α΄ 205) καθώς και της παρ. 9 του άρθρου μόνου του Π.Δ..347/2003 
(Α΄315) με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39). Περαιτέρω, η 
επαναφορά του τίτλου του Μηχανικού ΤΕ στους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν σε 
αντίστοιχες του γνωστικού τους αντικειμένου θέσεις του δημόσιου τομέα κρίθηκε απαραίτητη 
για την απρόσκοπτη λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών, όπου κυρίως 
απασχολούνται, καθώς και για την ανεμπόδιστη άσκηση μιας σειράς αρμοδιοτήτων που 
σχετίζονται με το επάγγελμα του μηχανικού, όπως της επίβλεψης τεχνικών έργων, της 
εκπόνησης μελετών, της κατάρτισης προϋπολογισμών έργων, της συμμετοχής σε τεχνικές 
ομάδες εργασίας, του ελέγχου δόμησης αυθαίρετων-επικίνδυνων κατασκευών κ.ο.κ. Συνεπώς 
εφεξής ο κλάδος έχει την ονομασία ΤΕ Μηχανικών.» 

Ως γνωστό, σύμφωνα με την ιεράρχηση των κανόνων δικαίου, ο Νόμος υπερισχύει 
έναντι του Προεδρικού Διατάγματος και εν συνεχεία ακολουθούν οι Διοικητικές Πράξεις.  

Η ανωτέρω ρύθμιση είναι προφανές ότι επηρεάζει όλους τους Οργανισμούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που βρίσκονται υπό τροποποίηση, είτε έχουν 
τροποποιηθεί το προηγούμενο διάστημα κατά το μέρος που αναφέρονται στην ονομασία του 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών. 
Απαιτείται λοιπόν η διόρθωση όσων διαπιστωτικών πράξεων έχουν εκδοθεί για την 
πιστοποίηση της μετονομασίας του κλάδου.  

mailto:mailt:www.pomitedy
mailto:info@pomitedy.gr


 

 

Μέχρις ότου τροποποιηθούν οι διατάξεις του Π.Δ. 85/2022, όπου ο κλάδος μας εμφανίζεται 
ως ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, παρακαλούμε για την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή την 
αναφορά του προαναφερόμενου κλάδου ως ΤΕ Μηχανικών. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού  
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Γραφεία Συντονιστών, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Περιφέρειες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
5. Δήμοι, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
7. Ομοσπονδίες 


