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Κοιν:
1 Υπουργεία
2 Κοινοβουλευτικούς Εκπρ/πους Κομμάτων.
3 Βουλευτές Διαρκών Επιτροπών Δημ
.Διοίκ. & Μορφωτικών Υποθέσεων
4 Προέδρους και Αντιπροέδρους ΤΕΙ
5 ΟΣΕΠ. ΤΕΙ
6 Συλλόγους & Φορείς ΤΕ
7 Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε
8. Συλλόγους μέλη μας
9 Μ.Μ.Ε.
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Θέμα: Ο διαχρονικός και αέναος κύκλος της άδικης και δυσμενούς
μεταχείρισης των υπαλλήλων ΤΕ στο Δημόσιο συνεχίζεται…
Κύριε Πρόεδρε
Σας μεταφέρουμε την έντονη απογοήτευση και οργή των υπαλλήλων
τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του Δημοσίου, όπου ανήκουν και οι κλάδοι
των Μηχανικών και των Δασοπόνων που εκπροσωπούμε, για το διαχρονικό
και αέναο κύκλο της άδικης και δυσμενούς μεταχείρισης σε βάρος μας.
Τελευταία πράξη που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησής μας είναι η
δημοσίευση των οργανισμών των Υπουργείων όπου εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων (ΥΠΔΒΜ&Θ,ΥΑΑΝ&Τ,ΥΜΑΘ) είναι καθολικός ή σε μεγάλο βαθμό,
ο αποκλεισμός μας από τη δυνατότητα κατάληψης θέσεων προϊσταμένων.
(Οργανικής μονάδας τμήματος ή Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης.)
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Τα οργανογράμματα αυτά παραβλέπουν, αυθαίρετα

Το Ν.3839/2010 και τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.4275/2014, (για τον
οποίο πολύ μελάνι χύθηκε ότι επιφέρει την αξιοκρατία και την
αντικειμενικότητα), με τους οποίους προβλέπεται η επιλογή υπαλλήλων ΠΕ
ή ΤΕ με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια σε όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας (Τμήματα, Δ/νσεις, Γενικές Δ/νσεις).
 Τα πρακτικά επεξεργασίας του ΣτΕ (αριθμός πρακτικού 144 –
161/2014), όπου για όλα τα σχετικά σχέδια ΠΔ των οργανογραμμάτων των
Υπουργείων, επισημαίνουν την οπωσδήποτε προσαρμογή τους με τα
προβλεπόμενα στο Ν.4275/2014 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων,
(ΠΕ ή ΤΕ) και μάλιστα το 161/2014 Πρακτικό Επεξεργασίας του
οργανογράμματος του ΥΠΕΚΑ που ορίζει περεταίρω την επανεξέταση του
αποκλεισμού και τη συμπερίληψη των τεχνικών κλάδων στην επιλογή
προϊσταμένων.
 Ότι οι οργανισμοί των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και
της πλειοψηφίας των ΟΤΑ α’ βαθμού που συντάχθηκαν με βάση τους
Νόμους 3339/2010, 3905/2010 και 4024/2011 και αντιμετωπίζουν ισότιμα
τους ΠΕ και ΤΕ ως προς την κατάληψη θέσης ευθύνης, κρίθηκαν νόμιμοι
από το ΣτΕ και εφαρμόζονται εδώ και τέσσερα χρόνια τώρα.
Αγνοούν προκλητικά το ότι:
 Τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη εκπαίδευση ισότιμα με τα Πανεπιστήμια
και αποτελούν τον Τεχνολογικό της Τομέα. (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007εκτελεστικός του άρθρου 16 του Συντάγματος-, Ν.4009/2011). Με τους
παραπάνω νόμους αλλά και μια σειρά άλλων νόμων και διατάξεων
ρυθμίστηκαν και διασφαλίσθηκαν η ακαδημαϊκότητα, μεταπτυχιακά,
διδακτορικά κλπ.
 Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.&Θ. επανειλημμένα και εμφατικά
ξεκαθάρισε, όταν τέθηκε ανάλογο ζήτημα, προς πάσα κατεύθυνση το
αυτονόητο, αυτό που προκύπτει από τις ισχύουσες θεσμοθετημένες
διατάξεις, ότι δηλαδή δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο Τομέων
της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής), αλλά
ισοτιμία.
 Χιλιάδες πλέον πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαθέτουν
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους από Ελληνικά και από κορυφαία
ξένα Πανεπιστήμια και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, αντί στην Πατρίδα μας.
 Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε με έμφαση ότι,
χρησιμοποιείται από μέρος της Διοίκησης σαν «όχημα» για τον
αποκλεισμό μας απ’ τη δυνατότητα κατάληψης θέσεων προϊσταμένων
η ερμηνεία, ότι ο νόμος παραπέμπει στους οργανισμούς για το ποιοι
κλάδοι μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων και με βάση
αυτό μέσα απ΄ τη σύνταξή τους, η κανονιστικώς και όχι αμερολήπτως
δρώσα Διοίκηση «ευνοεί» την ΠΕ κατηγορία και αυθαιρετεί σε βάρος
της ΤΕ, ακυρώνοντας έτσι το γράμμα και το πνεύμα του νόμου που
ψήφισε η βουλή.

3

Πράγματι, ο Νόμος καλώς παραπέμπει στους οργανισμούς για να
καθορίσουν όμως μόνο τους κλάδους (ειδικότητες) (π.χ, Μηχανικούς,
Δασικούς, Διοικητικούς, κλπ.) και από τις δύο κατηγορίες (ΠΕ &ΤΕ) που
μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων ανάλογα με το
αντικείμενο της κάθε Υπηρεσίας και όχι για την κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ),
ζήτημα που καθορίζει και επιτάσσει κατηγορηματικά και ισότιμα ο ίδιος
Νόμος στα προηγούμενα άρθρα του.
Πότε θα εισπράξουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και λύσεις, στα απλά και
ξεκάθαρα ερωτήματά μας;















Ποια δικαιοσύνη και ποια ηθική είναι δυνατόν να
«νομιμοποιεί» την πολιτεία ώστε να μην εφαρμόζει τους Νόμους, που
η ίδια ψήφισε, για τα ΑΕΙ και συνολικά την Ανώτατη Εκπαίδευση
(Ν.2916/01, 3549/07 4009/11 κλπ.) και για τους προϊσταμένους στο
Δημόσιο (Ν.3839/10, 3905/10, 4024/2011, 4275/14);
Με ποια λογική και με ποια επιχειρήματα προκύπτει η
διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση των δύο ισότιμων κατηγοριών
της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ υπαλλήλων, στο Νόμο για το
μισθολόγιο (Ν.4024/2012);
Ποια αξιοκρατία «υπηρετείται» όταν αντιμετωπίζονται με δύο
μέτρα και δύο σταθμά υπάλληλοι της ίδια βαθμίδας εκπαίδευσης και
πιθανόν με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους επί πλέον;
Ποια τιμή αξίζει σε μια πολιτεία που καθίσταται όμηρος
παράλογων αιτημάτων κυρίαρχων συντεχνιών, που απαιτούν
αποκλεισμούς άλλων εργασιακών ομάδων, όπως επιχειρείται αυτό το
διάστημα με τον αποκλεισμό των ΤΕ υπαλλήλων από θέσεις
προϊσταμένων, με τους Οργανισμούς των Υπουργείων, καταχρηστικά
και παράνομα;
Αντέχει σε κανενός είδους λογική, όταν η Χώρα μας βρίσκεται
σ’ αυτήν τη δυσμενέστατη συγκυρία, να οδηγούνται στο περιθώριο της
υπηρεσιακής εξέλιξης 67.000 εργαζόμενοι ΤΕ στο Δημόσιο και να τους
στερούνται αυθαίρετα το κίνητρο και η προοπτική;
Πώς είναι δυνατόν να δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ για
τη λειτουργία των υφιστάμενων ΤΕΙ (από την Πολιτεία και τις
οικογένειες των φοιτητών) και οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι πτυχιούχοι
των Ιδρυμάτων να μην έχουν ακόμη ξεκάθαρα επαγγελματικά
δικαιώματα, αντίστοιχα του επιπέδου των σχολών τους, αφού
διαχρονικά κάθε προσπάθεια έκδοσης σύγχρονων Π.Δ. καθορισμού
επαγγελματικών δικαιωμάτων ακυρώνεται από τις συντεχνιακές
μεθοδεύσεις άλλων κατηγοριών που ηγεμονεύουν στο χώρο;
Αποτελεί ίση μεταχείριση, ισονομία και αμεροληψία το ότι οι
απόφοιτοι των κολεγίων το 2013 με πράξη Ν.Π εξισώθηκαν με τους
ΠΕ, με αναδρομή μάλιστα εικοσαετίας, οι 350.000 πτυχιούχοι ΤΕΙ να
αντιμετωπίζονται εχθρικά και σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Δεν αρκεί που μέσω της απαράδεκτης πολιτικής
προσλήψεων όλων των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων ο αριθμός των ΤΕ
υπαλλήλων συρρικνώθηκε σημαντικά έναντι των ΠΕ, να επιχειρείται
τώρα απροκάλυπτα η μείωση και η ηθική μας εξόντωση;
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Είναι σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση, το ότι σ’ αυτά τα
μόνιμα ερωτήματά μας εισπράττουμε σαν απάντηση παρατεταμένη
και εκκωφαντική σιωπή;
Κύριε Πρόεδρε

Βρισκόμαστε δυστυχώς στη δυσάρεστη θέση να εγκαλούμε σαν
συνδικαλιστικά όργανα την Πολιτεία για την μη εφαρμογή θεσμοθετημένων
διατάξεων της οποίας ακριβώς εκ του ρόλου της αποτελεί θεματοφύλακα.
Το συμπέρασμα ξεκάθαρο. Η Διοίκηση με διάφορα «τερτίπια» τελικά
ακυρώνει στην πράξη την ουσία των Νόμων που ψηφίζει η Βουλή και
«ευνοεί» συντεχνιακές σκοπιμότητες σε βάρος της ΤΕ κατηγορίας. Η ευθύνη
βαρύνει, αποκλειστικά, την Πολιτεία και την πολιτική ηγεσία.
Στη Δημόσια Διοίκηση δυστυχώς είναι κυρίαρχη η τυφλή συντεχνιακή
αντίληψη, υπέρ της κατηγορίας ΠΕ τις μεροληπτικές μεθοδεύσεις της οποίας
τις έχουμε κυριολεκτικά υποστεί επί δεκαετίες εμείς οι υπάλληλοι ΤΕ.
Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πια αυτή τη μεροληπτική και
προσβλητική συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντί μας.
Όσο η Πολιτεία αρνείται να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει μια
κραυγαλέα και συνεχή αδικία, συμμετέχει συνειδητά σε μια υποκρισία.
Και όσο αυτό εξακολουθεί, η υπομονή των «αδικημένων»
εξαντλείται μαζί με την αξιοπρέπειά τους.
Απαιτούμε από την Πολιτεία
 Να μην εφαρμοστούν (από 1-11-2014, όπως προβλέπεται) και να
τροποποιηθούν άμεσα όλα τα Οργανογράμματα των Υπουργείων ως προς
το ζήτημα της επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με τον πρόσφατα
ψηφισμένο νόμο, για την αποκατάσταση της αυθαιρεσίας σε βάρος της ΤΕ
κατηγορίας και να διασφαλιστεί οριστικά, ρητά και κατηγορηματικά στο
εξής, η ισότιμη και η με τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογή
προϊσταμένων μεταξύ των υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ, σε όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας.
 Να καταργηθεί η αναχρονιστική και έωλη πλέον, μετά από τους
πρόσφατους Νόμους, διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.) περί
προβαδίσματος της ΠΕ έναντι της ΤΕ κατηγορίας, αφού σύμφωνα με τον ίδιο
Νόμο το προβάδισμα δεν ισχύει στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και
να θεσμοθετηθεί μια ενιαία κατηγορία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 Άμεση προώθηση στο ΣτΕ των απορριφθέντων τον Σεπτέμβριο του 2011
σχεδίων ΠΔ, για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ΤΕΙ, με απάλειψη όλων
των παρατηρήσεων που προκάλεσαν την απόρριψή τους (Διευρυμένα
Επιμελητήρια , τρία επίπεδα έργων κλπ.).
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Κύριε Πρόεδρε
Ευελπιστώντας ότι η αγωνιστική δράση μας και η προσφυγή μας
στα Ευρωπαϊκά Όργανα δεν θα καταστεί μονόδρομος, προσβλέπουμε
στην παρέμβασή σας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, την
αποκατάσταση των αδικιών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για
όλους στο Δημόσιο.

