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Αθήνα  17/4/2019 

 

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την Παρασκευή 19 Απρίλη στις 11:00 π.μ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών 
ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) διοργανώνει συγκέντρωση - παράσταση  
διαμαρτυρίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων 
Συλλόγων της μπροστά στη Βουλή. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπ. Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, το Μ. Μαξίμου και θα καταλήξει στο Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών. 
Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από την ουσιαστική άρνηση των 
Υπουργών να μας συναντήσουν, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και να 
συζητήσουν τη διευθέτηση χρόνιων, βασικών και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου 
μας. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  
 
1. Την πολιτική του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
 για την ατολμία και αδράνεια που επέδειξε, με αποτέλεσμα οι 

τροποποιούμενοι Οργανισμοί των Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά κανόνα 
πλέον να αποκλείουν τους 53.000 υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας από την 
δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων, 
στερώντας τις Υπηρεσίες από έμπειρα και ικανά στελέχη. 

2. Την πολιτική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 
 για την μεθόδευση υποσχέσεων και ατελέσφορων προσπαθειών,  ως προς τη  

δημιουργία πόρου 2,5‰, με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, ενώ ο 
αντίστοιχος  πόρος 6‰ για τους ΠΕ Μηχανικούς δημιουργήθηκε από το 2016. 

 για την μονόπλευρη ρύθμιση εκκρεμοτήτων που αφορούν αιτήματα 
αποκλειστικά των ΠΕ Μηχανικών. 

3. Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας: 
 για την μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς 

αποφοίτους ΤΕΙ και την  συνεχιζόμενη ομηρία τους που διαρκεί πλέον πάνω  
από 35 χρόνια. 

 για την μεθοδευμένη κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα Εκπαίδευσης 
 για την πλήρη αγνόηση των φορέων του κλάδου και των σχολών των ΤΕΙ 
 για  την παντελή έλλειψη διάλογου, που θα έπρεπε να ήταν το πρώτο 

μέλημα, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους 400.000 χιλιάδες θιγόμενους 
αποφοίτους των ΤΕΙ. 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 
 Κατάργηση του προβαδίσματος μεταξύ των πτυχιούχων Ανώτατης – 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 Ενιαία μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους τους αποφοίτους της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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 Θεσμοθέτηση πόρου 2,5‰, με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, αντίστοιχου 
του πόρου 6‰ που δημιουργήθηκε μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς. 

 Την άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς 
αποφοίτους ΤΕΙ επιπέδου Ανωτάτων σχολών, στην 6η βαθμίδα της 
ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων. 

 Το πτυχίο ΤΕΙ ως επιπέδου Bachelor, να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση 
για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα  
σπουδών. 

 
 
 
 
 


