
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

«ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙΑΣΕ» ΜΟΝΟ, Ή ΤΓΥΡΟΝΩ ΚΑΙ... 

...ΠΟΛΤ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΙ;  
 

Αλ δελ επξόθεηην γηα ζνβαξή, ζνβαξόηαηε εμέιημε, ζα κπνξνύζε λα ην πάξεη θαλείο θαη γηα αλέθδνην. Γπζηπρώο, δελ είλαη ηέηνην, 
είλαη όκσο ελδεηθηηθό ηεο αληηδξαζηηθήο θαηξαθύιαο ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη ζηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο. Αιιά, αο δνύκε αλαιπηηθόηεξα 
πεξί ηίλνο πξόθεηηαη... 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ηεο 30.09.08, ππήξρε σο ζέκα ην δήηεκα ηεο αλαγλώξηζεο ησλ δηπισκάησλ ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ 
σο ηζόηηκσλ κε Master. Γλσζηό ην ζέκα θαη, κάιηζηα, ππάξρεη απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο – ηελ νπνία ε «Παλεπηζηεκνληθή», αιιά 
θαη άιιεο δπλάκεηο θαηαςήθηζαλ – κε ηελ νπνία πηνζεηήζεθε ε απόθαζε ηεο ζπλόδνπ ησλ πξπηάλεσλ θαη θνζκεηόξσλ ησλ 
πνιπηερλείσλ ηεο ρώξαο θαη κε ηελ νπνία δεηείηαη από ηελ θπβέξλεζε ε άκεζε ζεζκνζέηεζε ηεο ηζνηηκίαο, θαηά ηα πξόηππα ηεο 
Γαιιίαο. 

Θπκίδνπκε όηη ήδε από ηόηε είρακε ηνλίζεη πσο ε νπζία ηεο ηζνηίκεζεο κε ην master είλαη επηθίλδπλε θαη ιαζεκέλε, γηαηί 
ζπγθξίλεη αλόκνηα πξάγκαηα. Σνλίζακε όηη ε πηνζέηεζε ηεο ζέζεο ησλ πξπηάλεσλ ησλ πνιπηερλείσλ, άλνηγε ην δξόκν ζηνπο 2 θύθινπο, 
πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ πξνθξίλεη σο ιύζε ηε ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο ησλ ΣΔΙ σο 3εηνύο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο 
δεηώληαο απιώο θαη κόλν λα απνραξαθηεξηζζνύλ από «αλώηαηα». Γηαηππώζακε ηε ζέζε όηη κόλν ε κε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθώλ 
νδεγηώλ πνπ πινπνηνύλ ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο Μπνιόληα, κπνξεί λα αλνίμεη ζεηηθή δηέμνδν θαη, ζηα πιαίζηα απηά, ζα κπνξνύζαλ λα 
αληηκεησπηζζνύλ κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε θαη κηα ζεηξά ππαξθηά δεηήκαηα, όπσο ε κηζζνινγηθή θαη κνξηνδνηηθή εμίζσζε ησλ 
δηπισκαηνύρσλ ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ κε ηνπο θαηόρνπο ηίηισλ Master 5ηνπο δηάξθεηαο ηεο αιινδαπήο. Φπζηθά, ε εγεζία ηνπ 
ΣΔΔ αξλήζεθε αλνηρηά λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο κε εθαξκνγήο ησλ νδεγηώλ, πξάγκα πνπ επηβεβαηώζεθε θαη ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε 
ηεο Αληηπξνζσπείαο, όηαλ επαλήιζε κε εηζήγεζε γηα ζέζπηζε γξαπηώλ, επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ θιπ. 

Πξνο ηη, ινηπόλ, ε εθ λένπ ζπδήηεζε ζηε ΓΔ, εθόζνλ ππήξρε ήδε απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο; Έθπιεθηνη δηαβάζακε ζηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ (πνπ πηνζεηήζεθε πξνρσξεκέλεο ηεο λπθηόο θαη κε κόλε κεηνςεθία ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» θαη έλα 
ιεπθό), όηη ην ΣΔΔ ΔΕ ΘΑ ΖΗΣΗΕΙ θπβεξλεηηθή ξύζκηζε γηα ην master, ΑΛΛΑ ...ΘΑ ΘΕΠΙΕΙ ΣΟ ΙΔΙΟ ΣΗΝ ΙΟΣΙΜΙΑ!!! 
Δπηθαινύκελνο θάπνηεο λνκηθέο γλσκνδνηήζεηο, ηηο νπνίεο δελ παξνπζίαζε, ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΔ, νύηε ιίγν-νύηε πνιύ θάιεζε ηε ΓΔ, 
σο εάλ λα ήηαλ ππνπξγείν ή Βνπιή, λα δηαθεξύμεη όηη ην ΣΔΔ «βαθηίδεη» ηα δηπιώκαηα ησλ ειιήλσλ κεραληθώλ «ηζνδύλακα» κε master 
θαη ηνπο κεραληθνύο λα ...δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά ηα όπνηα δηθαηώκαηα απνξξένπλ από απηή ηελ «ηζνδπλακία» κε λνκηθό έξεηζκα... ηελ 
απόθαζε ηνπ ΣΔΔ!!! ηελ ίδηα εηζήγεζε, δεηείηαη – κε ην ίδην λνκηθό «έξεηζκα» – από ηα ειιεληθά πνιπηερλεία λα εγγξάθνπλ απεπζείαο 
γηα δηδαθηνξηθό ηνπο απνθνίηνπο ηνπο ρσξίο λα ηνπο δεηνύλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν σο πξνϋπόζεζε, κε επίθιεζε δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ λένπ λόκνπ γηα ηα κεηαπηπρηαθά, ν νπνίνο αθξηβώο ζεζκνζεηεί απηή ηελ πξνϋπόζεζε!!! 

Η εγεζία ηνπ ΣΕΕ, ζε κηα εμσθξεληθή θίλεζε θαζαξά επηθνηλσληαθνύ ραξαθηήξα, κε νινθάλεξεο ζηνρεύζεηο, επηρεηξεί κάηαηα 
λα ζπγθαιύςεη ηηο πειώξηεο επζύλεο ηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Μπνιόληα (κε ηηο γξαπηέο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, κε 
ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή ζηε δσή ησλ Οδεγηώλ – βιέπε εγγξαθέο ησλ απνθνίησλ ηεο αιινδαπήο κε απνθάζεηο ηνπ ΑΔΙ θιπ. – κε ηελ 
de facto αλαγλώξηζε ησλ 2 θύθισλ ζπνπδώλ κέζσ ησλ «αλώηεξσλ» ΣΔΙ θιπ.), παξνπζηάδνληαο έλα ηξηηεύνλ δήηεκα, όπσο ε 
απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηώλ ζε κηζζνύο, κόξηα θιπ. εηο βάξνο ησλ κεραληθώλ από ηα ειιεληθά ΑΔΙ, σο ηάρα θπξίαξρν.  

Πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη απνπξνζαλαηνιίδεη από ηελ πνιηηηθή νπζία, ηελ νπνία νύησο ή άιισο έρεη δειώζεη όηη ζα πξνσζήζεη 
θαη εθαξκόζεη, εδώ πξόθεηηαη γηα θίλεζε – αιεζηλό «Δνύξεην Ίππν». Δπεηδή είλαη ζαθέο όηη ην λνκηθό ζόθηζκα όηη, ηάρα, ην ΣΔΔ 
κπνξεί λα λνκνζεηεί είλαη γηα γέιηα θαη γηα θιάκαηα (όπσο απνδείρηεθε πεξίηξαλα θαη ζηελ αληίζηνηρεο έκπλεπζεο πξσηνβνπιία κε ηηο 
ακνηβέο κειεηώλ ηδησηηθώλ έξγσλ, όπνπ νη πνιενδνκίεο δελ εθαξκόδνπλ ηελ «ξύζκηζε» ηνπ ΣΔΔ), είλαη νινθάλεξν όηη ε κεηαηόπηζε 
ηεο αληηπαξάζεζεο, από ην αλ ζα εθαξκνζηεί ε ζα αθπξσζεί ζηελ πξάμε ε θαηεύζπλζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ζην λνκηθό 
«πξόβιεκα» ηνπ αλ δηθαηνύηαη ή όρη ην ΣΕΕ λα λνκνζεηεί, από πνιηηηθή ζθνπηά, κόλν ηελ θπβέξλεζε (θαη ηνπο γξαθεηνθξάηεο, 
ππνηαγκέλνπο παξαγνληίζθνπο ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ) εμππεξεηεί θαη, πάλησο, όρη ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο... 

Δηδηθά ζην ζέκα ηεο πξόζβαζεο ζηα δηδαθηνξηθά (κε ηελ επηθύιαμε ηεο ηειηθήο δηαηύπσζεο ηεο απόθαζεο), ην ζέκα «βγάδεη 
κάηη». Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9, εδάθην 1β, ζεζκνζεηεί μεθάζαξα ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο ΜΓΔ γηα πξόζβαζε ζε δηδαθηνξηθό. Με 
«έξεηζκα» ηελ αλαγλώξηζε ηνπ master από ην ...ΣΔΔ, είλαη θαλεξό όηη ε ζέζε ηεο ΓΔ ππνλνκεύεη έλα αίηεκα ζε ζσζηή θαηεύζπλζε. 
Δλώ, δειαδή, όθεηιε ην ΣΔΔ λα πηέζεη ηα πνιπηερλεία ΝΑ ΜΗΝ ΔΦΑΡΜΟΟΤΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ θαη λα δέρνληαη 
απεπζείαο ηνπο απνθνίηνπο ηνπο γηα δηδαθηνξηθό, ε απόθαζε ηα θαιεί λα «εξκελεύζνπλ» ηα δηπιώκαηά ηνπο σο master – ζηελ νπζία 
ρσξίο θακηά βάζε ζε λόκν – θαη λα εθαξκόζνπλ ην λόκν (πνπ ην ΣΔΔ, θαηά ηα άιια, είρε δεηήζεη λα θαηαξγεζεί) δειαδή, ΝΑ ΣΟΝ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΟΤΝ! Αλ ην ζέκα είλαη «λνκηθό», όπσο ηζρπξίδεηαη ςεπδόκελε ε εγεζία ηνπ ΣΔΔ θαη όρη πνιηηηθήο ζηάζεο, ηόηε ηη ζα 
γίλεη όηαλ ηα δηθαζηήξηα – όπσο είλαη πξνθαλέο – απνθαλζνύλ όηη, ρσξίο θπβεξλεηηθή ξύζκηζε, ε απόθαζε ηνπ ΣΔΔ είλαη άθπξε; Πνιύ 
απιά, ζα πξέπεη ...λα εθαξκνζηεί ν λόκνο, δειαδή λα κε κπνξεί ν απόθνηηνο ελόο ειιεληθνύ πνιπηερλείνπ λα θάλεη απεπζείαο 
δηδαθηνξηθό!!! Πνπ ζεκαίλεη, ηειηθά, άιιε κηα απνδνρή ηεο ινγηθήο – θαη ζηελ πξάμε – ηεο δηάζπαζεο ζε 2 θύθινπο ζπνπδώλ. Δθεί 
νδεγεί, από κηα αθόκε νδό, ε ινγηθή θαη πξαθηηθή ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ: πίζσ από θνξώλεο «ηδάκπα καγθηάο» ρσξίο αληίθξπζκα, 
έξρεηαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ επξσκνλόδξνκνπ... 



ΤΣΕΡΟΓΡΑΦΟ: Αλ θαη δελ είλαη ην θύξην, σζηόζν είλαη γεγνλόο αδηακθηζβήηεην (ή κήπσο όρη;) όηη ε Αληηπξνζσπεία, νύηε 
απνθάζηζε λα γίλεη ην ΣΕΕ «λνκνζέηεο», νύηε βέβαηα εμνπζηνδόηεζε ηε ΔΕ λα πξνρσξήζεη ζε ηέηνηα ελέξγεηα. Αιήζεηα, ην 
Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο, ηη ζέζε παίξλεη επ’απηνύ; 


