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ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης 

 
                                                                   Κοιν.:   1. Πρωτοβάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
  2. ΤΕΕ 
      
 
 
 
 

Θέµα: Νοµοθετική πρωτοβουλία «Αναµόρφωση Συστήµατος Προσλήψεων και καθολική 
τους υπαγωγή στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» 

 
 Αναµφισβήτητα το θέµα των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο χρειάζεται αναµόρφωση. 
 Η συνεχής διεύρυνση προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ, οι υφιστάµενες εκτεταµένες εξαιρέσεις 
του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και η παθογένεια που αφορά στην διαιώνιση του θε-
σµικού των εκτάκτων µε διάφορες µορφές ελαστικής εργασίας δηµιουργούν ένα εκρηκτικό 
µίγµα αδιαφάνειας, ρουσφετιού και οµηρίας σε χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για µια θέση 
εργασίας.  
 Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσουµε στα θετικά αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας 
την κατάργηση της συνέντευξης, καθώς επίσης και την υπαγωγή όλων των φορέων του 
∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα στην αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ. 
 Στα αρνητικά είναι η διατήρηση του θεσµικού των εκτάκτων µε συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου και έργου που βρίσκεται στον αντίποδα της πάγιας θέσεις µας που επιβεβαιώνεται 
στις αποφάσεις όλων των Συνεδρίων µας για Μόνιµη σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο και κα-
τάργηση του θεσµού των εκτάκτων. 

Επίσης προκαλεί ανησυχία το γεγονός και µας βρίσκει κάθετα αντίθετους, το γεγονός 
της ισοπέδωσης διαφορετικών κατηγοριών - ΠΕ και ΤΕ – µέσω της απόδοσης ίδιου 
αριθµού µορίων. 

Οι σηµαντικές ιδιοµορφίες του κλάδου σε σχέση µε τους λοιπούς δηµόσιους υπαλλή-
λους που έχουν να κάνουν µε: 

• Τη µοναδικότητα της επαγγελµατικής και της υπηρεσιακής ευθύνης των ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανικών στην άσκηση υπεύθυνων καθηκόντων κατά την παραγωγή ∆η-
µόσιων Τεχνικών Έργων και Μελετών στη χώρα µας και το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση χωροταξικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών έργων, εφαρµόζοντας τη 
σχετική τεχνική νοµοθεσία που διέπει το συνολικά παραγόµενο τεχνικό έργο της 
χώρας. 
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• Την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος και το περιεχόµενο των επιµέρους επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων ανά ειδικότητα, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για 
την πρόσληψή τους στο ∆ηµόσιο καθώς και για την άσκηση των υπηρεσιακών 
τους καθηκόντων κατά τις επί µέρους ενέργειες παραγωγής του τεχνικού έργου. 

• Τις αυξηµένες ποινικές ευθύνες για πράξεις που συνδέονται µε την άσκηση των 
καθηκόντων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, που σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία τους ακολουθούν δια βίου, 

απαιτούν την  αναγνώριση διακριτού ρόλου των Π.Ε. ∆ιπλ. Μηχανικών ενιαίου κύ-
κλου σπουδών 5ετούς διάρκειας, από τους υπόλοιπους κλάδους 4ετούς διάρκειας, καθώς 
και την σαφή  διαφοροποίηση  των αποφοίτων Ανωτάτης Σχολής Πανεπιστηµιακού Επιπέ-
δου (ΠΕ) από εκείνη των αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

 Τέλος επισηµαίνουµε ότι στα πλαίσια της απόφασης για Αναβάθµιση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου θα πρέπει µέσα από το  ΑΣΕΠ, χωρίς καθυστερήσεις και γραφει-
οκρατία, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, την ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και τα Πολυτεχνεία, να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες προσλήψεων µονίµων ∆ιπλ. Μηχανικών µε διαφάνεια και αξιοκρατί-
α. Στα πλαίσια της αποκέντρωσης προτείνεται από την πλευρά µας ένα αξιοκρατικό σύ-
στηµα κριτηρίων προκειµένου να καλύψουµε τις ανάγκες που έχουν προκύψει Πανελλαδικά 
κατόπιν έρευνας και φθάνουν κατ’ ελάχιστον τις 2.500, για ∆ιπλ. Μηχανικούς όλων 
των Ειδικοτήτων. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιβάλλεται κατά την άποψή µας, από τον ΑΣΕΠ, η 
προκήρυξη θέσεων αποκλειστικά Π.Ε. ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 5ετών σπου-
δών µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ. 

Είµαστε επίσης αντίθετοι σε όποια διαδικασία εξετάσεων για την πρόσληψη ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανικών από τη στιγµή που η διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλ-
µατος (προαπαιτούµενο για την πρόσληψη στο ∆ηµόσιο) εξασφαλίζει το ουσιαστικό προ-
σόν επαγγελµατικής επάρκειας του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού και µάλιστα από τον πιο ε-
ξειδικευµένο για το ρόλο αυτό φορέα (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας).  

 Συγκεκριµένα επί της διαδικασίας της µοριοδότησης και τα κριτήρια αυτής έχουµε 
να προτείνουµε τα εξής : 

Βαθµός πτυχίου : Με δεδοµένο ότι οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας χορηγούν πτυ-
χία του ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών σε επίπεδο MASTER κάτι που υιοθετείται 
από όλους του φορείς των Μηχανικών (ΤΕΕ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, Κλαδικοί φορείς Μηχανικών 
κλπ), προτείνεται η µοριοδότηση  της παραγράφου 4 του άρθρου 4,  για τους  κατό-
χους  βασικού τίτλου σπουδών 5ετους διάρκειας Πολυτεχνικών Σχολών ο συντελεστής 
πολλαπλασιασµού των µονάδων του βασικού τίτλου σπουδών  από 110 που προβλέ-
πεται να διαµορφωθεί σε 125. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές :  

         
α. ∆εύτερο (εκτός του βασικού τίτλου σπουδών) Master (οι κατέχοντες σήµερα 

Μεταπτυχιακό) σε παρεµφερές αντικείµενο µε τη θέση εργασίας επιπλέον 175 µόρια. 
    β. ∆εύτερο Master (οι κατέχοντες Μεταπτυχιακό) σε µη παρεµφερές αντικείµενο 
µετράει το 1/3 του ανωτέρω  

γ. ∆ιδακτορικό (σε παρεµφερές αντικείµενο µε τη θέση εργασίας) 350 µόρια.                        
    δ. ∆ιδακτορικό (σε µη παρεµφερές αντικείµενο) µετράει το 1/3 του ανωτέρω. 
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Αρχαιότητα : Από άδεια άσκησης Επαγγέλµατος και µέχρι 7 χρόνια (25 µόριο/χρόνο)                               
(175 µόρια το µέγιστο). Γίνεται χρήση στην περίπτωση που δε διατίθεται εµπειρία (α-
νέργων και ετεροαπασχολούµενων). 
 
Εµπειρία:  Σε ανάλογη θέση µε 50 µόρια/χρόνο και µέχρι 5 χρόνια (250 µόρια το 
µέγιστο) και µε βεβαιωµένη την εµπειρία. 
 

Επιµόρφωση : διαφωνούµε µε την κατάργηση της µοριοδότησης της παρακολούθη-
σης προγραµµάτων ή σεµιναρίων του ΟΑΕ∆ ή άλλων δηµόσιων πιστοποιηµένων φο-
ρέων. Προτείνουµε τη µοριοδότηση διδασκόµενου µέχρι 100 µόρια κλιµακούµενων ανά 
100 ώρες και µέχρι 300 ώρες, και µέχρι 150 µόρια για διδάσκοντες σε παρεµφερές α-
ντικείµενο κλιµακούµενων ανά 100 ώρες και µέχρι 300 ώρες. 

Συγγραφή Επιστηµονικών Εργασιών : Συναφών µε το αντικείµενο και ανάλογα µε 
το πλήθος µέχρι 150 µόρια το µέγιστο. ∆ιαφορετικού αντικειµένου µέχρι 75 µόρια. 

Ξένες Γλώσσες : Μέχρι 2 ξένες γλώσσες µοριοδοτούνται ως εξής : 

µέχρι150 µόρια για την άριστη γνώση της πρώτης (κλιµακούµενη ανά επίπεδο) και 

µέχρι 100 µόρια για την άριστη γνώση της δεύτερης 

Εντοπιότητα : προτείνεται για παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές µέχρι 300 
µόρια µε ελάχιστη παραµονή σε αυτές τα 6 χρόνια. 

Αυτές είναι οι καταρχήν θέσεις µας για το ζήτηµα του θέµατος και θέλουµε να πιστεύ-
ουµε ότι αποτελούν µια βάση συνεργασίας που ευελπιστούµε ότι θα ολοκληρωθεί σε 
συνάντηση µαζί σας σε εύλογο χρόνο. 

 
 
 

 


