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Θζμα: Παραβίαςθ των δικαιωμάτων των Μθχανικών Παραγωγισ και Διοίκθςθσ από το ΑΕΠ
Κφριε Υπουργζ,
Σκοπόσ τθσ παροφςασ επιςτολισ είναι να ςασ γνωρίςουμε ότι παραβιάηονται τα δικαιϊματα
των μελϊν του ςυλλόγου μασ, ςχετικά με τισ προκυριξεισ του ΑΣΕΠ, από το ίδιο το ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμζνα ενϊ όλεσ οι προκυριξεισ κζςεων δίνουν το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ
πολίτεσ να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό για τθν κάλυψθ κζςεων ΠΕ Μθχανικϊν ειδικότθτασ
Μθχανολόγου εφόςον φζρουν βεβαίωςθ του ιδρφματοσ ότι οι ςπουδζσ τουσ καλφπτουν με πλιρθ
επάρκεια το αντικείμενο του Μθχανολόγου Μθχανικοφ και ενϊ θ βεβαίωςθ αυτι δίνεται από τα
ιδρφματα που δίνουν δίπλωμα Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ, το ΑΣΕΠ αρνείται παρανόμωσ,
με διαφορετικι δικαιολογία κάκε φορά, να δεχκεί τθν βεβαίωςθ των ιδρυμάτων και απορρίπτει τα
μζλθ του ςυλλόγου μασ παραβιάηοντασ ζτςι τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τουσ, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτο Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ (Άρκρα 4-25).
Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι το ΑΣΕΠ ςυνεχίηει αυτιν τθν αντιμετϊπιςθ ενϊ υπάρχει εισ
βάροσ του τουλάχιςτον μία τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου που
δικαιϊνει ςυνάδελφο Μθχανικό Παραγωγισ και Διοίκθςθσ για τθν κάλυψθ κζςθσ ΠΕ5 ΜθχανολόγωνΗλεκτρολόγων και κρίνει παράνομθ τθν απόφαςθ του ΑΣΕΠ με τθν οποία τον απζρριψε. Επίςθσ ζνασ
ακόμθ, τουλάχιςτον, ςυνάδελφοσ ΜΠΔ κατζκεςε ιδθ αίτθςθ ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου για τον ίδιο λόγο, χωρίσ να ειςακουςτοφν οι αιτιςεισ ενςτάςεωσ και οι παραςτάςεισ μασ ςτο
ΑΣΕΠ ςτισ οποίεσ αναφζραμε και τθν εν λόγω καταδικαςτικι απόφαςθ.
Είναι φανερό ότι εκτόσ από τα κοινωνικά προβλιματα δθμιουργοφνται, ςτα μζλθ του
ςυλλόγου μασ, και οικονομικά προβλιματα τα οποία κα καταλιξουν ςε αγωγζσ εναντίον του
Δθμοςίου για τθν κάλυψθ οικονομικϊν απαιτιςεων.
Σασ γνωρίηουμε επίςθσ ότι το Νομικό Σφμβουλο του Κράτουσ, το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ
Ελλάδοσ, το Πολυτεχνείο Κριτθσ και το Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, ο Συνιγοροσ του Πολίτθ, ο
Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, το Υπουργείο Μεταφορϊν με
Υπουργικι Απόφαςθ κακϊσ και το Υπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ ζχουν
αποφανκεί ότι οι Μθχανικοί Παραγωγισ και Διοίκθςθσ ζχουν τα πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα
του Μθχανολόγου Μθχανικοφ.
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Θεωροφμε ότι το ΑΣΕΠ ςκοπίμωσ δεν εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ προςτατευόμενθσ εμπιςτοςφνθσ
και τθσ χρθςτισ διοικιςεωσ, ςτθν περίπτωςθ των Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ και
γνωρίηοντασ ότι είναι ανεξάρτθτθ αρχι εποπτευόμενθ από εςάσ παρακαλοφμε για τθ δικι ςασ
παρζμβαςθ και ενζργειεσ ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο προςοντολόγιο του Δθμοςίου ο τίτλοσ
ςπουδϊν του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ για τθν κάλυψθ των κζςεων για τισ οποίεσ
απαιτείται τίτλοσ ςπουδϊν Μθχανολόγου Μθχανικοφ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για μία κατ’ ιδίαν ςυνάντθςθ, με εςάσ ι με τουσ ςυνεργάτεσ ςασ,
ϊςτε να ςασ εξθγιςουμε επακριβϊσ τθν υπόκεςθ και να ςασ παραδϊςουμε πλιρθ φάκελο με
ζγγραφα που αποδυκνείουν τα παραπάνω.
Με τιμι
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