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Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας για δυσκολίες και ελλείψεις στις Τεχνικές Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Αξιότιμοι Κύριοι 
 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. αποτελεί την Πρωτοβάθμια Ένωση των Διπλωματούχων Μηχανικών 

Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, 
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Ως εκ τούτου, 

προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των μελών μας με σκοπό την 

βελτίωση συνθηκών εργασίας προς όφελος των ίδιων και του Δημοσίου.  

Ενημερωθήκαμε, με αφορμή το “Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις τελευταίες εξελίξεις στην 

Εκτέλεση Συμβάσεων Δημοσίων Έργων” ότι υπήρξε αδυναμία πρόσβασης των μηχανικών της 

Περιφέρειας Κ.Μ. στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στο Youtube, λόγω αποκλεισμού τους στους 
υπολογιστές. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η άμεση άρσης των περιορισμών πρόσβασης σε 

διαδικτυακές πλατφόρμες καθώς αποτελεί το πλέον σύγχρονο μέσο συνεχούς ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης και εργαλείο δουλειάς. 

Και ενώ η υποστελέχωση και η τοποθέτηση προϊσταμένων χωρίς κρίση Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων, παραμένουν τα βασικότερα αίτια της δυσλειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών της 

ΠΚΜ παρατηρήσαμε ότι στον Προγραμματισμό Προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων και στις 

προτάσεις για στελέχωση με Κινητικότητα δεν προβλέπονται «ΠΕ Μηχανικοί» σε όλες τις 



Περιφερειακές Ενότητες ενώ οι ειδικότητες είναι περιορισμένες, σε σχέση με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες.  

Σχετικά με τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ  που αφορά μακροχρόνια ανέργους 

ηλικίας 55 έως 67 ετών, για 2 χρόνια, παρατηρούμε ότι όλες οι Περιφερειακές Ενότητες 

συμφωνούν για την αναγκαιότητα στελέχωσης των υπηρεσιών τους αλλά υπάρχει αδιαφορία για 

την λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών. Εκτός από την ΠΕ Πιερίας όπου για το 2021 και 2022 

προσλήφθηκαν 3 διαφορετικές ειδικότητες Μηχανικών και την ΜΕ Θεσσαλονίκης που ζήτησε μόνο 

Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους (ενώ υπάρχει μεγάλη έλλειψη από Μηχανολόγους και 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς) καμία άλλη Περιφερειακή Ενότητα δεν αιτήθηκε στον ΟΑΕΔ για 
πρόσληψη Μηχανικών.  

Αντιθέτως, στην Π.Ε. Χαλκιδικής, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη Μηχανικών δεν 

έχει προγραμματιστεί καμία πρόσληψη, ούτε για μόνιμο προσωπικό αλλά ούτε και ορισμένου 

χρόνου. Πάραυτα φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανάγκη στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς 

ανατίθεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, η «Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων» 

έναντι του ποσού 162.000,00 ευρώ, για 1 χρόνο.  

Ο μεγάλος όγκος δουλειάς που έχουν να υλοποιήσουν οι εναπομείναντες Μηχανικοί, με 

έναν μισθό που απαξιώνει τον κλάδο και την επιστήμη, συνοδεύονται και από προβλήματα που 

προκύπτουν από τον ελλιπή εξοπλισμό/εργαλεία δουλειάς, την έλλειψη μέσων μετακίνησης σε 

επιβλέψεις, την έλλειψη νομικής βοήθειας σε καθημερινά θέματα κλπ. Όλα αυτά είναι η 

καθημερινότητά τους, στην οποία περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να καλούνται συνεχώς σε 
απολογία ή σε δικαστικές αίθουσες (και τις περισσότερες φορές χωρίς νομική κάλυψη) για όλα 

αυτά που εκ των πραγμάτων δεν είναι στο χέρι τους να υλοποιήσουν, αλλά διατηρούν όλο το 

μερίδιο ευθυνών για την πραγματοποίησή τους.  

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις μας με διάθεση να βοηθήσουμε τόσο το 

έργο της Περιφέρειας, προς όφελος των πολιτών και του Δημοσίου, όσο και την καθημερινότητα 
των Μηχανικών, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Είμαστε στη διάθεσή σας για, δια ζώσης, 

συνάντηση με σκοπό να βρεθούν κοινές λύσεις.  
   

           
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα  
                     

         
Για το Δ.Σ. 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 
 
 
 

Νέστορας Τσουμαλάκος 

 


