ΠΡΟΦΤΓΗ
Σοσ Νομαρτιακού Σμήμαηος ηης Επαγγελμαηικής – Επιζηημονικής
Ένωζης Σετνολογικής Εκπαίδεσζης Μητανικών (Ε.Ε.Σ.Ε.Μ.) Αταΐας, πνπ
έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Πάηξα (Καλαθάξε αξ. 236 & Γελλαδίνπ), θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα.
ΚΑΣΑ
Τεο κε αξηζκό 83/17-2-2016 (4ης σνεδρίαζης ηης 17-2-2016)
Απόθαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Δήμοσ Πάηρας.
ΠΡΟ
Σην Αποκενηρωμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος
και Ιονίοσ – Γενικό Γραμμαηέα.
…………………………………………………………………..
Πξνζθεύγνπκε

θαηά

ηεο

ππ’αξηζ.83/17-2-2016

απόθαζεο

ηνπ

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Πάηξαο, κε ηελ νπνία νκόθσλα εγθξίζεθε ε
πξόζιεςε ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο κε αξηζ.4/26-1-2016 εγθπθιίνπ ηνπ
Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ
πξόζιεςε

εηδηθνηήησλ,

όπσο

απηέο

αλαθέξνληαη

ζηελ

σο

άλσ

πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη θαη’ αύμνληα αξηζκό, ήηνη: 1) ΠΕ Μεραληθώλ
(αξρηηεθηόλσλ), 2) ΠΕ Μεραληθώλ (αξρηηεθηόλσλ), 3) ΠΕ Μεραληθώλ
(Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ), 4) ΠΕ Μεραληθώλ (Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ), 5) ΠΕ
Μεραληθώλ (ρεκηθώλ κεραληθώλ), 6) ΠΕ Λνγηζηηθνύ, 7) ΠΕ Οηθνλνκηθνύ, 8) ΠΕ
Μεραληθώλ

(Μεραλνιόγσλ),

9)

ΠΕ

Πεξηβαιινληνιόγσλ,

θαη

10)

ΤΕ

Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ, γηα παξάβαζε ηνπ Νόκνπ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
κεηαμύ ησλ απνθνίησλ Παλεπηζηεκηαθήο Εθπαίδεπζεο (Π.Ε.) θαη ησλ
απνθνίησλ Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο (Τ.Ε.).
Ο Δήκνο Παηξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιάβεη πξνζσπηθό γηα ηελ
πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ, κε ηελ σο άλσ απόθαζε, παξαβηάδνληαο ην Νόκν,
ην Σύληαγκα θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί ίζσλ επθαηξηώλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ηεο
ΕΣΔΑ, αληί λα δεηήζεη ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ κε ηελ πξόζιεςε
αηόκσλ πνπ απνθνίηεζαλ από ηελ Π.Ε. θαη Τ.Ε. θαη’ αλαινγία θαη κε ηα ίδηα
θξηηήξηα, όπσο απηά πιεξνύλ ηα κέιε ηνπ Ν.Τ. ηεο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αραΐαο, ησλ
αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ, κε ηελ πξνζβαιινκέλε
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απόθαζε απέθιεηζε

παληειώο ηνπο απνθνηηήζαληεο από ηελ Τερλνινγηθή Εθπαίδεπζε θαη δήηεζε
ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ κόλν από ηνπο απνθνηηήζαληεο από ηελ
Π.Ε., γεγνλόο πνπ ππνβαζκίδεη ηηο δηθέο καο ζπνπδέο θαη κεηώλεη ηνπο
πξνεξρνκέλνπο από ηελ Τερλνινγηθή Εθπαίδεπζε, νη νπνίνη θαη ηελ αληίζηνηρε
γλώζε

θαη

εκπεηξία

έρνπλ

κε

απηή

ησλ

πξνεξρνκέλσλ

από

ηελ

Παλεπηζηεκηαθή Εθπαίδεπζε.
Επεηδή ηα κέιε ηεο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θαη δε ηνπ ηκήκαηνο Αραΐαο, αδηθνύληαη
θαηάθσξα θαη ππνβαζκίδνληαη σο πξνο ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο,
έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζθύγνπλ ελώπηνλ Υκώλ αιιά θαη ελώπηνλ
θάζε Αξκόδηαο Επηηξνπήο, Αξρήο θαη Δηθαζηεξίνπ, θαη λα δεηήζνπλ ηελ
αθύξσζε

θαη

εμαθάληζε

ή

άιισο

ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηεο

σο

άλσ

πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο, ώζηε αλαινγηθά θαη ηζνδύλακα λα κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ σο άλσ πιήξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ
γηα ην έηνο 2016, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ όζσλ έρνπλ θαη δηαζέηνπλ
αληίζηνηρα πηπρία Τ.Ε. θαη όια ηα ινηπά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη από ην Νόκν,
θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηεξνύληαη ησλ ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ζηαδηνδξνκία έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ έρνπλ
Π.Ε.
Με ηε ξεηή επηθύιαμε όισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη αμηώζεσλ ησλ κειώλ
ηνπ Ν.Τ. ηεο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αραΐαο θαηά ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ θαη παληόο άιινπ
ππεπζύλνπ.
Πάηξα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2016
Γηα ην Ν.Τ. ηεο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αραΐαο
Ο Πξόεδξνο
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