
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟ Ο ΑΓΩΝΑ Ε ΑΕΙ, ΣΕΙ, ΚΕ 

ΓΙΑ ΟΛΟΠΛΕΤΡΗ ΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΗ ΔΟΤΛΕΙΑ!  
 

1. Η Οδεγία 36/2005 ζηελ νπζία απνηειεί ηελ νινθιήξσζε, ζην λνκνζεηηθφ επίπεδν, ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

μεθίλεζαλ κε ηηο νδεγίεο 89/48/ΔΟΚ, 92/51/ΔΟΚ, 2001/19/ΔΚ, σο ην δεζκεπηηθφ εθείλν ζεζκηθφ πιαίζην, ζην 

νπνίν πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη ην αληίζηνηρν ειιεληθφ. Έλα πιαίζην πνπ πξνβιέπεη θαη επηηάζζεη: 

 δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνύ θνξκνύ νξηδφληηα, ζε θχθινπο (ην γλσζηφ 3+2+3 θαη νη φπνηεο 

παξαιιαγέο ηνπ), θαηά ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα ησλ Bachelor-Master-PhD θαη θάζεηα, ζε αηνκηθέο ξνέο 

ζπνπδψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε θχθινπ, κε ην ζχζηεκα ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, ησλ πνιιαπιψλ 

ζπγγξακκάησλ, ησλ πνιιαπιψλ καζεκάησλ επηινγήο, ζεκηλαξίσλ θιπ. 

 απνζύλδεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ από ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ε ζέζπηζε – αλεμάξηεησλ 

απφ ηνπο αθαδεκατθνχο – “επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ” (πηζηνπνηήζεσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ) κέζα απφ 

επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, εκπεηξία θιπ. σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Σηελ πξάμε, ε εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ απηψλ ζεκαίλεη φηη νη ζπνπδέο θαηαθεξκαηίδνληαη ζε έλα ζθφξπην 

άζξνηζκα επηκέξνπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ηηο “καδεχεη” ν θαζέλαο αηνκηθά, ν ηίηινο ζπνπδψλ πιένλ δελ 

αμίδεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή βεβαίσζε αηνκηθήο ζπιινγήο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο άκεζεο θαη ζπγθπξηαθέο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ, ρσξίο θακηά αμία. Τνπο απφθνηηνπο 

πεξηκέλεη κηα “εθιεθηή” ζέζε ζηελ αλαζθάιεηα ησλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 

Γειηίνπ Παξνρήο ζηα γξαθεία, ηηο κειεηεηηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο βηνκεραλίεο – γηαηί “πξέπεη λα απνθηήζνπκε θαη 

εκπεηξία”, φπσο καο ιέλε. Μεηά, όινη καδί, από ΑΕΙ, ΣΕΙ θαη “θνιιέγηα” ζα δίλνπκε ηηο ίδηεο εμεηάζεηο γηα λα 

πάξνπκε ιίγα “δηθαηψκαηα” – πνπ ζα ηα αζθήζνπκε πνχ αθξηβψο; – θαη μαλά ζηελ ίδηα εξγαζηαθή αγσλία, κε ηηο 

ακνηβέο πείλαο, ηα εμνλησηηθά σξάξηα θαη ηα ππέξνγθα αζθαιηζηηθά βάξε πνπ βηψλνπκε. Καη, χζηεξα, πάιη ζε 

εμεηάζεηο γηα κηα αθφκα βαζκίδα “δηθαησκάησλ” θ.φ.θ. Να πνπ νδεγεί ε απνζχλδεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ην 

πηπρίν πνπ είλαη ε πεκπηνπζία ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ησλ γαιαδνπξάζηλσλ θπβεξλήζεσλ κέρξη ζήκεξα. 

 

2. Οη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζηε ρψξα καο δελ είλαη θαηλνχξγηεο, νχηε πεξηνξίδνληαη 

ζηα ζρέδηα ΠΓ ηνπ ΣΑΤΔ γηα ηα ΤΔΙ, ή ζην λφκν γηα ηα ΚΔΣ. Αληίζεηα, πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά παξακβάζεηο, 

φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ, δήζελ “δηαηκεκαηηθψλ”, κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ “εηδίθεπζεο” ζηα Πνιπηερλεία, ηα 

ΠΓ 165/2000 θαη 385/2002, ην ΣΑΔΙ θιπ., αιιά θαη ηε ζπλεηδεηή ζπλδαχιηζε ηνπ ζπληερληαθνχ θαπγά αλάκεζα 

ζηα ΑΔΙ-ΤΔΙ, ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ θαη γεληθφηεξα, κέζα απφ ην απζαίξεην θαη αληηεπηζηεκνληθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηα πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. H Οδεγία 36/2005 έρεη ήδε δηακνξθψζεη ην 

ζπλνιηθφ πιαίζην πνπ σζεί ήδε θαη ζηε ρψξα καο πξνο ηελ πιήξε δηάζπαζε ησλ πηπρίσλ ζε θχθινπο, 

εμνκνηώλνληαο ηα πηπρία ησλ ΣΕΙ κε ηα αγγινζαμνληθά Bachelor θαη ηα δηπιώκαηα ησλ Πνιπηερλείσλ κε 

master, θαζώο θαη αλαγλσξίδνληαο ηα «δηπιώκαηα» ησλ ΚΕ σο ηζόηηκνπο αθαδεκατθνύο ηίηινπο κε απηνύο 

πνπ ρνξεγνύλ ηα ειιεληθά ΑΕΙ. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηε δηαθνξά ησλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πνπ έρνπλ άκεζα νη απφθνηηνη πνιπηερλείσλ θαη «κφλν» αθνχ 

πάξνπλ κεηαπηπρηαθφ νη ησλ ΤΔΙ θαη Bachelor ηνπ εμσηεξηθνχ ή ησλ εγρψξησλ “θνιιεγίσλ” (ΚΔΣ). Ωζηφζν, 

αθφκα θη απηφ ην ζηνηρείν ηίζεηαη πιένλ ππφ ακθηζβήηεζε. Σην λφκν γηα ηα κεηαπηπρηαθά, ε δηαηχπσζε ηνπ 

άξζξνπ 9 πεξί ηεο θηήζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ σο γεληθήο πξνυπφζεζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ζέηεη επζέσο θαη ζηα Πνιπηερλεία ην δίιεκκα: απνδνρή ησλ 2 θχθισλ, άκεζα ή έκκεζα (κέζσ ηεο 

εμνκνίσζεο κε master) ή αθαδεκατθή εμίζσζε κε ηα ΤΔΙ θαη ηα ΚΔΣ. Η επηηπρήο παξαθνινχζεζε απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο, ζα ηνπο εμνκνηψλεη πιήξσο κε Γηπισκαηνχρνπο 

Μεραληθνχο.  

Με βάζε απηά, ην ΣΑΤΔ δηαηχπσζε ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ “λένπ” πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, παξαπέκπνληαο ζηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ΠΓ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αξρέο απηέο είλαη: 

 “Οι απόθοιηοι οποιοςδήποηε ηεσνολογικού εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ δεν καθίζηανηαι έηοιμοι, αλλά ικανοί για 

άζκηζη επαγγέλμαηορ”, 

 “Αμέζωρ μεηά ηην αποθοίηηζη θα σοπηγούνηαι με ηην καηάλληλη πιζηοποίηζη δςναηόηηηερ περιοριζμένων 

επαγγελμαηικών δικαιωμάηων. Πλήπηρ ππόζβαζη ζηα επαγγελμαηικά δικαιώμαηα μποπεί να δίνεηαι μεηά ηην 

παπέλεςζη εύλογος σπονικού διαζηήμαηορ ώζηε να ςπάπσει η δςναηόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ εμπειπίαρ, ηων 

επιππόζθεηων ζποςδών κ.λ.π.”, 

 “Θα ππέπει να ςπάπσει έναρ θορέας πιζηοποίηζης ηόζο ηων ζποςδών (ακαδημαϊκών πποζόνηων) όζο και ηων 

επαγγελμαηικών πποζόνηων για όλοςρ ηοςρ Μησανικούρ. Ο θορέας ασηός μπορεί να είναι ηο Τ.Ε.Ε.”  



Σηε βάζε απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ, ην ζρέδην ΠΓ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαβφεηνπ ΠΓ 318, 

πεξηγξάθεη έλα “κεηαβαηηθφ” ζχζηεκα ηξηώλ «βαζκίδσλ» θιηκάθσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κε 

βάζε ηα ρξόληα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (ζηα 4, 8 θαη 12 έηε εκπεηξίαο, αληίζηνηρα), ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ θαη 

κεηά απφ επηηπρή πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ζην ΤΔΔ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ απνθνίηνπ 

ΤΔΙ ζα εμνκνηψλνληαη πιήξσο κε εθείλα ηνπ ζεκεξηλνχ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ. Ξεθαζαξίδεηαη δε φηη απηφ ζα 

είλαη κφλν ε αξρή θαη φηη ζα αθνινπζήζνπλ αληίζηνηρα ΠΓ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη ησλ 

Γηπισκαηνχρσλ. Σηνλ ίδην δξφκν ζα βαδίζεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη ε θιηκάθσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ησλ θνιιεγίσλ-ΚΔΣ θιπ. Ήδε ηέζεθε ζε ηζρχ ΠΓ γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ 

Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο κε ηνπο απφθνηηνπο 4εηψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ 

θαη ησλ ΤΔΙ Πιεξνθνξηθήο. 

 

3. Η πνιηηηθή απηή δελ είλαη ηπραία. Γελ είλαη απφξξνηα ησλ “θαθψλ πξνζέζεσλ” θάπνησλ ηερλνθξαηψλ 

ησλ Βξπμειιψλ, ή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Δίλαη κηα πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη εληαία απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο 

ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, γηαηί απαληά κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηηθψλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ 

γηα: 

 θηελό, επέιηθην, κηζνεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό πξνιεηαξηάην, ηθαλφ λα ζηειερψζεη κε ρακειφ θφζηνο θαη 

απαηηήζεηο ηε κεραλή ηεο κνλνπσιηαθήο θεξδνθνξίαο, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ.  

 αθφκα πην αζθπρηηθφ έιεγρν πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έληαζε ησλ ηαμηθώλ θξαγκώλ ζηελ 

αλώηαηε εθπαίδεπζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ηα παηδηά ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ζα ζπλσζηίδνληαη ζηε κάδα 

ησλ απξηαλψλ εξγαηψλ, ελψ ηα ιηγφηεξα – ζε ζρέζε κε παιηφηεξεο θάζεηο εμέιημεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παξαγσγήο – αιιά κε αλάγθε γηα πςειφηεξν θαη επηηειηθφηεξν επίπεδν εηδίθεπζεο θαη γλψζεο ζηειέρε, ζα 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο master θαη δηδαθηνξηθνχ, ζρεηηθά “θιεηζηνχο” θαη κε 

απζηεξφηεξα ηαμηθά θξηηήξηα ηδενινγηθνπνιηηηθήο επηινγήο. 

Σηε ρψξα καο, νη παξαπάλσ γεληθέο ζηνρεχζεηο δηαπιέθνληαη θαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο ληφπηαο νιηγαξρίαο γηα: 

 εμαζθάιηζε φξσλ κεγηζηνπνίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εγρψξησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ελόςεη ηεο πξόθιεζεο (γηα ην θεθάιαην, 

θπζηθά) ησλ ΔΙΣ. Η δξακαηηθή αχμεζε ηεο κάδαο ηνπ “ηερληθνχ πξνιεηαξηάηνπ”, ζα πηέζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν πξνο ηα θάησ, αθφκα θαη κέρξη θαηάξγεζεο ζηελ πξάμε, θάζε έλλνηαο ζπιινγηθνχ δηθαηψκαηνο 

(ΣΣΔ, σξάξηα θιπ.). 

 ηε δεκηνπξγία ελφο απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ πνιηηηθνχ θιίκαηνο ζην ρψξν ησλ κεραληθψλ θαη ησλ ηερλνιφγσλ. 

Η όμπλζε ησλ ζπληερληαθώλ αληηπαξαζέζεσλ είλαη βαζηθφ “αηνχ” ηεο θπβέξλεζεο ζηελ επηδίσμή ηεο λα 

εκπνδίζεη ηελ νηθνδφκεζε καδηθνχ θηλήκαηνο δηεθδίθεζεο ξηδνζπαζηηθψλ αηηεκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο λενιαίαο, ηθαλνχ λα επηβάιιεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

 

4. Σην παηρλίδη απηφ, ε θπβέξλεζε έρεη βξεη πξόζπκνπο ζπκπαξαζηάηεο ζηηο εγεζίεο ΣΕΕ θαη ΕΕΣΕΜ. 

Δίηε δειψλνπλ ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη “δηαθσλνχλ, αιιά δε κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη” (ΤΔΔ), είηε φηη 

ζπκθσλνχλ θαη ζέινπλ θαη πεξηζζφηεξα (ΔΔΤΔΜ, ηδησηηθέο εηαηξείεο πηζηνπνίεζεο, θνιιεγηάξρεο θιπ.), ε νπζία 

είλαη φηη θαη νη δχν απνδέρνληαη ηνλ ππξήλα ηεο ινγηθήο ηεο Μπνιφληα, ηελ απνζύλδεζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο, 

ηελ «πηζηνπνίεζε» θαη ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο θαη ηζαθψλνληαη, σο “γάηδαξνη ζε μέλν αρπξψλα”, γηα ην 

πνηνο ζα αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ απηψλ! Η εγεζία ηνπ ΤΔΔ δελ ηνικά νχηε λα ςειιίζεη θαλ ην 

αίηεκα ηεο κε εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ΚΑΙ ηεο 36/2005. Ιζρπξίδεηαη ππνθξηηηθά φηη νη εμεηάζεηο πνπ 

δηεθδηθεί λα δηεμάγεη ζην ΤΔΔ είλαη «δηθιείδα» θαηά ηεο ηζνπέδσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Απνθξχπηεη ζπλεηδεηά ην φηη, νη εμεηάζεηο απνηεινχλ ην «φρεκα» γηα ηελ απνζχλδεζε πηπρίνπ-επαγγέικαηνο 

ζήκεξα, γηα λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο, πην «πξνεγκέλεο» κέζνδνη, φπσο νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη ζηελ ΔΔ θιπ. Τν ΤΔΔ, γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ πξνβάιιεη σο “ελαιιαθηηθή ιχζε” ηελ κεηαηξνπή 

ησλ ΤΔΙ ζε Πνιπηερλεία ή ην θιείζηκφ ηνπο. Σπεχδεη, φκσο, λα ηνλίζεη φηη ηέηνηεο ιχζεηο δελ είλαη βέιηηζηεο θαη 

δειψλεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ε παξαγσγή ρξεηάδεηαη κηα “ελδηάκεζε” βαζκίδα ηερληθψλ εθαξκνγήο, φπσο ηα 

ΤΔΙ, θηάλεη λα κελ είλαη “αλψηαηα”. Γη απηφ θαη ζηεξίδεη αλαθαλδφλ ηελ πξφζθαηε εμαγγειία γηα “αλαγλψξηζε 

ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ κεραληθνχ σο Master” ε νπνία, φρη κφλν δελ αμίδεη δεθάξα σο “αζπίδα” ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδφκελσλ κεραληθψλ, αιιά επί ηεο νπζίαο λνκηκνπνηεί “απφ ηε κπαιθνλφπνξηα” ηε δηάθξηζε ζε θχθινπο θαη 

αλαβάιιεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, γηα έλα ζχληνκν κέιινλ ηελ πιήξε ηζνπέδσζε. Τελ ίδηα ζηηγκή, πξνσζεί 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε γηα ην «θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ ηερηθψλ επαγγεικάησλ» θαη ην πξφγξακκα «e-κεραληθνί» 

ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο απνζχλδεζεο. Αξθεί λα εηπσζεί φηη, ζηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ, εθπαηδεπηηθνχ ηάρα, πξνγξάκκαηνο, έρνπλ εθπνλεζεί 60(!) πηζηνπνηεκέλα καζήκαηα ζε 

επηκέξνπο δεμηφηεηεο ηεο παξαγσγήο, ζηα νπνία ζα δψζνπλ εμεηάζεηο (ζε ηδησηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο) 

ππνρξεσηηθά νη πεξίπνπ 3000 δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, ζε δεχηεξν ρξφλν, νη ππφινηπνη (πάλσ απφ 10000) 



κεραληθνί πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ ζην λα δηακνξθσζεί ήδε 

απφ ζήκεξα ην θιίκα «δχκσζεο» θαη, ηειηθά, απνδνρήο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ΔΔ. 

 


