
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ...  

ΔΤΟ ΓΡΑΜΜΕ ΣΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
Τε ζηηγκή πνπ ζα δηαβάδεηαη ην ζεκείωκα απηό, ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΤΕΕ ζηηο 5 θαη 6 
Ινύιε, κε βαζηθό ζέκα ηα δεηήκαηα ηεο Παηδείαο. ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΕ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλέληεπμεο Τύπνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
ΤΕΕ (θαη ε νπνία ζηελ νπζία απνηέιεζε εηζήγεζε πξνο ηελ Αληηπξνζωπεία), ζπγθξνύζηεθαλ δπν ινγηθέο. 
 
Η κηα ηεο πιεηνςεθίαο όισλ ησλ άιισλ παξαηάμεσλ πιελ ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο», ε νπνία ζπγθιίλεη ζηα εμήο ζεκεία: 
 Τα ΤΕΙ πξέπεη λα παξακείλνπλ ωο ζρνιέο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο (άξα, κέρξη 3εηνύο δηάξθεηαο) κε δηαθξηηό ξόιν από ηα 

Πνιπηερλεία θαη αθαδεκαϊθά θαη ζε ό,ηη αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. Αλ ε Πνιηηεία δε κπνξεί λα νξηνζεηήζεη ηα 
δηθαηώκαηα απηά ζε ζρέζε κε εθείλα ηωλ κεραληθώλ, αο θάλεη ηηο ζρνιέο ηωλ ΤΕΙ 5εηείο, δειαδή Πνιπηερληθέο (κε παξάιιειε 
κείωζε ηωλ εηζαθηέωλ αλά ζρνιή, γηαηί ε ρώξα έρεη πάξα πνιινύο κεραληθνύο θαη δελ αληέρεη άιινπο) ή αο ηηο θιείζεη. 

 Τν δίπιωκα ηωλ Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ εληαίνπ 5εηνύο θύθινπ λα είλαη ηζόηηκν κε ηνπο ηίηινπο master ζπλνιηθήο δηάθξθεηαο 5 
εηώλ, ηεο αιινδαπήο. 

 Όιεο νη βαζκίδεο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΕΣ, ηερλίηεο θιπ.) πξέπεη λα πεξάζνπλ από έλα ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ γηα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζην επάγγεικά ηνπο θαη ην ΤΕΕ πξνηίζεηαη αλ παίμεη ην ξόιν ηνπ 
«θνξέα πηζηνπνίεζεο», αθελόο γηα ηα ήδε κέιε ηνπ (κε ζθιήξπλζε ηωλ εμεηάζεωλ γηα ηελ άδεηα επαγγέικαηνο), αθεηέξνπ λα 
αλαιάβεη ην έξγν απηό γηα όινπο ηνπο ηερληθνύο. 

 Δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ΤΕΕ λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο κε εθαξκνγήο ηωλ θνηλνηηθώλ νδεγηώλ (36/2005) θαη ηεο θαηάξγεζεο 
ηωλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκωλ (λόκνο-πιαίζην, λόκνο γηα ηελ αμηνιόγεζε, λόκνο γηα ηελ έξεπλα θιπ.) εθηόο από ην λ/ζ γηα ηα 
κεηαπηπρηαθά, ην νπνίν είλαη ζηελ επηθαηξόηεηα. 

 
Είλαη θαλεξό, όηη ε «γξακκή» απηή, επί ηεο νπζίαο, κόλν γξακκή αληηπαξάζεζεο κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή δελ είλαη. Αιιά, αο ηα 
πάξνπκε κε ηε ζεηξά: 
 
 Είλαη ζαθέο όηη κε ηε ινγηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο κε θξηηήξην ηελ θεξδνθνξία ηωλ κνλνπωιηαθώλ νκίιωλ θαη όρη ηηο 

ιαϊθέο αλάγθεο, έρνπκε ππεξπιεζπζκό κεραληθώλ. Απηό, όκωο, δε ζεκαίλεη όηη κε κηα άιιε πνιηηηθή, ζα ζπλέβαηλε ην ίδην. 
Αληίζεηα, ε θηινινγία πεξί «πνιιώλ κεραληθώλ» ζήκεξα, είλαη ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ γηαηί ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα νδεγήζεη 
παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 36/05 θαη ηελ εμίζωζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ΑΕΙ-ΤΕΙ, ζηε κείσζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ κεραληθώλ 5εηνύο θνίηεζεο θαη ζηελ αύμεζε ησλ «κεραληθώλ» 3ηνύο θαη 4εηνύο θύθινπ, δειαδή λα 
επηηαρύλεη θαη λα εληζρύζεη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Μπνιώληα ζηε ρώξα. 

 Η εγεζία ηνπ ΤΕΕ ΑΠΟΔΕΥΕΣΑΙ ηελ ύπαξμε ησλ ΣΕΙ σο δηαθξηηήο βαζκίδαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη «παδαξεύεη» απιώο ην λα 
έρνπλ ιηγόηεξα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα από ηνπο δηπιωκαηνύρνπο κεραληθνύο. Οη δπν άιιεο «ιύζεηο» πνπ πξνηείλεη 
(αλαβάζκηζε ζε πνιπηερλεία ή θιείζηκν), ζην βαζκό πνπ ην ΤΕΕ από ζέζεηο αξρώλ δέρεηαη ηε δηάθξηζε παλεπηζηεκηαθήο θαη 
ηερλνινγηθήο εθπ/ζεο, απιώο ιέγνληαη «γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ». Πνιύ πεξηζζόηεξν, ζην έδαθνο ηεο εθαξκνγήο ησλ 
θνηλνηηθώλ νδεγηώλ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΗ Η ΜΗ ΕΞΙΩΗ ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ. Τν ΤΕΕ, απιώο επηρεηξεί λα 
θξαηήζεη δπν θαξπνύδηα ζηελ ίδηα καζράιε: ΚΑΙ λα εθαξκνζηεί ε νδεγία 36/2005 (αθνύ δε δεηά ηε κε εθαξκνγή ηεο, αο 
αθήζνπκε πνπ ηελ εθαξκόδεη ΗΔΗ από ζήκεξα κε ηηο εγγξαθέο 3εηώλ ζην ΤΕΕ) ΚΑΙ (ζηα ιόγηα) λα κελ εμηζωζνύλ ηα επαγγ. 
δηθαηώκαηα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η πνιηηηθή νπζία είλαη ζην πξώην. Σην δεύηεξν είλαη απιώο νη επρέο γηα ην ζεαζήλαη... 

 Γηα ην ζέκα ηνπ Master ηα έρνπκε μαλαπεί. Άιιν πξάγκα ε αλαβάζκηζε (θαη όρη απιώο εμίζωζε) κνξηνδνηηθά θαη κηζζνινγηθά, 
ηεο ζέζεο ηωλ δηπιωκαηνύρωλ κεραληθώλ έλαληη εθείλεο ηωλ θαηόρωλ master ηεο αιινδαπήο ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ 
ΕΞΙΣΩΣΗ ηνπ δηπιώκαηνο ηωλ ειιεληθώλ πνιπηερλείωλ κε master, πνπ αλνίγεη δηάπιαηα ηελ πόξηα ζηνπο δπν θύθινπο 
ζπνπδώλ ζηε ζπλέρεηα. Αθόκα θαη ζην λ/ζ γηα ηα κεηαπηπρηαθά, ην ΤΕΕ δελ ηνικά λα δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ησλ 
Μεηαπηπρηαθώλ Δηπισκάησλ Εηδίθεπζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο ωξνινγηαθόο κεραληζκόο ππνβάζκηζεο ηωλ βαζηθώλ ζπνπδώλ 
αιιά πεξηνξίδεη ηελ αλαηκηθή θξηηηθή ηνπ ζην όηη «πεξηνξίδεηαη ε απηνδηνίθεζε ηωλ ΑΕΙ ζηα ζέκαηα ηωλ ΜΔΕ»... 

 Εθεί πνπ ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ απνθαιύπηεηαη πιήξωο, είλαη ζην ζέκα ηωλ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεωλ. Γηαηί, νη επαγγεικαηηθέο 
εμεηάζεηο είλαη ν κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε απνζύλδεζε ηνπ πηπρίνπ από ην επάγγεικα. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ λα 
είζαη από ηε κηα ελάληηα ζηελ «αλωηαηνπνίεζε» ηωλ ΤΕΙ θαη από ηελ άιιε λα απνδέρεζαη θαη λα δηεθδηθείο επέθηαζε ηωλ 
επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεωλ. Μέζω απηώλ αθξηβώο, ζα πινπνηεζεί ε εμίζωζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ, γηαηί ε Οδεγία 
είλαη ζαθήο. Όπνηνο πεξλά ηηο εμεηάζεηο απηέο ζα έρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα. Τν επηρείξεκα «νη 5εηείο ζα πεξλνύλ, ελώ νη 3εηείο 
όρη» είλαη ζηάρηε ζηα κάηηα. Όηαλ ζα γεληθεπηνύλ νη εμεηάζεηο απηέο, ζα ιεηηνπξγήζνπλ ωο θξηζάξα ειέγρνπ ηεο εηζόδνπ ζην 
επάγγεικα, αλεμάξηεηα από ηνλ αθαδεκαϊθό ηίηιν θαη ωο επηπιένλ κεραληζκόο πίεζεο γηα ηε δηάζπαζε ηωλ εληαίωλ ζπνπδώλ, 
ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκσλ, όπσο ν λόκνο-πιαίζην πνπ «πξνζαξκόδνπλ» ηα 
ΑΕΙ ζηηο «λέεο ζπλζήθεο» ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γλώζεο. 



 
ηνλ αληίπνδα, ε ζέζε ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» ήηαλ θαζαξή θαη ζαθήο, ζε πιήξε ηαύηηζε κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηωλ 
εξγαδόκελωλ κεραληθώλ. 
 Κακηά εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 36/2005 θαη ησλ ΠΔ πνπ εθαξκόδνπλ ηεο παιηόηεξεο νδεγίεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ηνπ 

λόκνπ-πιαηζίνπ θαη όισλ ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκσλ ΝΔ θαη ΠΑΟΚ. Όρη ζηελ άκεζε ή εκκεζε θαηάξγεζε ηνπ 
άξζξνπ 16, κε ή ρσξίο «δηαζηαιηηθέο» εξκελείεο». Να απνζπξζεί ην λ/ζ γηα ηα κεηαπηπρηαθά. 

 Εληαία Αλώηαηε Εθπαίδεπζε, ρσξίο δηάθξηζε ζε ΑΕΙ θαη ΣΕΙ. Έλα εληαίν δίπισκα αλά βαζηθή εηδηθόηεηα κεραληθνύ, 
5εηνύο δηάξθεηαο, κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Καηάξγεζε ησλ ΜΔΕ, ΚΕ θιπ. θαη θάζε 
ηδησηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Η κηζζνινγηθή θαη κνξηνδνηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 
δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ λα είλαη θαη’ειάρηζηνλ ίζε κε εθείλε ησλ θαηόρσλ Master 5εηνύο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο, ηεο 
αιινδαπήο. 

 Η θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο παξαγσγήο ζε ελδηάκεζα ηερληθά ζηειέρε κπνξεί λα γίλεη κεηά ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν, 
κέζα από δεκόζηεο θαη δσξεάλ ηερληθέο ζρνιέο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ (θαη όρη παλεπηζηεκηαθήο) εθπαίδεπζεο. 

 


