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ΚΤΒΕΡΝΗΗ – ΣΕΕ – ΕΕΣΕΜ: Ο ΘΙΑΟ ΕΠΙ ΚΗΝΗ 
Το υπουργείο Παιδείασ ανακοίνωςε πρόςφατα ότι τα «περιβόθτα» ΠΔ για τα επαγγελματικά «δικαιϊματα» αποφοίτων 
ςε 23 ειδικότθτεσ ΤΕΙ και 2 ειδικότθτεσ Πανεπιςτθμίων «εςτάλθςαν υπογεγραμμζνα ςτθ Γενικι Γραμματεία τθσ 
κυβζρνθςθσ, για να προωκθκοφν ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ για τον απαραίτθτο νομικό ζλεγχο».  

Ακόμα και θ ορολογία που χρθςιμοποιείται ςτα Προεδρικά Διατάγματα είναι τζτοια που παραπζμπει ςτθν πολιτικι τθσ 
ΕΕ, ςτθν πολιτικι διάλυςθσ των πτυχίων και ςτο κυνιγι δεξιοτιτων και «προςόντων». Ο όροσ που χρθςιμοποιείται ςτα 
διατάγματα είναι «δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ βάςει προςόντων». Δθλαδι, οφτε 
κουβζντα δεν υπάρχει για δικαιϊματα, οφτε κουβζντα για πτυχία που κα κατοχυρϊνουν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα, 
αλλά αντ' αυτοφ γίνεται λόγοσ για τα «προςόντα» των «πτυχιοφχων», που παραπζμπει ςε εξατομικευμζνθ 
επαγγελματικι διαπραγμάτευςθ για τον κάκε πτυχιοφχο και ατομικό κυνιγι δεξιοτιτων.  

Τα ςυγκεκριμζνα ΠΔ τα ζχουν τάξει εδϊ και χρόνια και, ςτην ουςία, δεν αφοροφν επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά 
περιγραφζσ προςόντων και δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο επάγγελμα. Γφρω από τα ΠΔ υπιρχε μια ολόκλθρθ 
αποπροςανατολιςτικι διαμάχθ, ανάμεςα ςε ΤΕΙ και Πανεπιςτιμια με τισ ίδιεσ ειδικότθτεσ. Εξω από τθν «κόντρα», 
όμωσ, ιταν θ ουςία του κζματοσ, το γεγονόσ δθλαδι ότι τα επαγγελματικά δικαιϊματα, εδϊ και χρόνια, δεν 
κατοχυρϊνονται με το πτυχίο. Σθμειϊνουμε, δε, ότι με τθν ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 36/05 επαγγελματικά 
«δικαιϊματα», δθλαδι δυνατότθτα «πρόςβαςθσ» ςτο επάγγελμα, ζχουν και οι απόφοιτοι των κολεγίων. Στθν 
πραγματικότθτα, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ κα είναι ςε χειρότερθ μοίρα από το ςθμερινό κακεςτϊσ τουσ, κακϊσ ακόμα και 
αυτά τα «προςόντα» και τα «δικαιϊματα πρόςβαςθσ» κα τα απολαμβάνουν κατόπιν επιτυχοφσ περάτωςθσ τθσ 
διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ (με εξετάςεισ) ςε ζνα «διευρυμζνο ΤΕΕ». 

Δθλαδι, με τισ αναδιαρκρϊςεισ που προωκεί θ κυβζρνθςθ (νόμοσ - πλαίςιο για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, Εκνικό 
Πλαίςιο Προςόντων) αποςυνδζεται πλιρωσ το πτυχίο απ' το επάγγελμα. Πρακτικά, οι πτυχιοφχοι Πανεπιςτθμίων, ΤΕΙ, 
κολεγίων κα περνάνε από πολλαπλζσ πιςτοποιιςεισ, χωρίσ να εξαςφαλίηουν τθ ςτακερότθτα τθσ εργαςίασ τουσ. 
Μπροςτά ςτθν κατάςταςθ που διαμορφϊνεται, τα ΠΔ δεν είναι τίποτα άλλο από ςτάχτθ ςτα μάτια των αποφοίτων 
(π.χ. πρόςβαςθ ςτο Δθμόςιο το οποίο δε κα προςλαμβάνει...), αφοφ αλλάηει όλο το γενικό πλαίςιο. 

Απζναντι ςε αυτι τθν επικίνδυνθ εξζλιξθ-ςυνζχιςθ μιασ ιδθ δρομολογθμζνθσ πορείασ, οι θγεςίεσ ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ 
ςυνεχίηουν τον ρόλο του ενεργοφ ςτυλοβάτθ αυτισ τθσ πολιτικισ. Η δεφτερθ, μζςα από το ςυνζδριό τθσ πρόςφατα, 
«διεκδικεί» το να γίνει κι αυτι επιμελθτιριο, να αναλάβει αυτι το να χορθγεί τθ «γενικι επαγγελματικι άδεια» και όχι 
το ΤΕΕ. Πιζηει για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι των οδθγιϊν και «εγκαλεί» τθν κυβζρνθςθ ότι δεν τισ εφαρμόηει πιςτά. 
Αδικεί όμωσ, τθν θγεςία του ΤΕΕ, γιατί θ τελευταία κάνει ό,τι μπορεί για να ικανοποιιςει τθν «απαίτθςι» τθσ: ςτθ 
ςυνεδρίαςθ τθσ Αντιπροςωπείασ, τθσ 11-12/12, το ςϊμα υπερψιφιςε πρόταςθ τθσ ΠΑΣΚ που ηθτά τθν απόςυρςθ των 
ΠΔ επειδι …παραβιάηουν τθν οδθγία 2005/36 (ακριβϊσ ό,τι λζει και θ θγεςία τθσ ΕΕΤΕΜ, δθλαδι) και – το κυριότερο – 
αποδζχκθκε τθν ειςιγθςθ τθσ Δ.Ε. για τθν ίδρυςθ ενόσ φορζα πιςτοποίθςθσ όλων των τεχνικϊν επαγγελμάτων, ςτον 
οποίο κα τθροφνται τα μθτρϊα διαβακμιςμζνων επαγγελματικϊν δικαιωμάτων (ΜΕΚ, Μθτρϊα Μελετθτϊν κλπ.) και, 
επίςθσ, κα πιςτοποιείται θ επάρκεια – με εξετάςεισ – για τθν πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ – δθλαδι 
ακριβϊσ το ίδιο που προτείνει και θ ΕΕΤΕΜ, μόνο που αυτι κζλει το φορζα αυτό «ανεξάρτθτο» με τθν «ιςότιμθ 
ςυμμετοχι» φορζων όπωσ θ ίδια, το ΤΕΕ και άλλοι. Μιλάμε για τζτοια ςκλθρι αντιπαράκεςθ, δθλαδι… 

Στον αντίποδα, θ «Πανεπιςτθμονικι» και ςτο χϊρο των διπλωματοφχων ΑΕΙ και ςτο χϊρο των πτυχιοφχων ΤΕΙ 
υποςτθρίηει παντοφ τθν ενιαία κζςθ τθσ ςυνολικισ καταδίκθσ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ, τθσ απεικαρχίασ και τθσ ανυπακοισ 
ςε αυτιν, ωσ προχπόκεςθ για να αναηθτθκοφν φιλολαϊκζσ λφςεισ. Στθν Αντιπροςωπεία προτείναμε τθν υιοκζτθςθ ενόσ 
ψθφίςματοσ που κα ζκετε ωσ βαςικι διεκδίκθςθ τθν κατάργθςθ όλου του νομοκετικοφ πλαιςίου που ενςωματϊνει τισ 
κοινοτικζσ Οδθγίεσ ςτθν εκνικι νομοκεςία, δίπλα ςτο αυτονόθτο αίτθμα τθσ απόςυρςθσ των ΠΔ για τα ΤΕΙ. Συγχρόνωσ, 
καταψθφίςαμε τθν πρόταςθ – λαιμθτόμο για το φορζα πιςτοποίθςθσ που το μόνο που κα καταφζρει είναι να 
ςυμβάλλει ςτθν ακόμα μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ εργατικισ δφναμθσ των εργαηόμενων μθχανικϊν και τεχνικϊν 



μζςω τθσ διαμόρφωςθσ μιασ ςτρατιάσ «μθ πιςτοποιθμζνων» που κα πιζηουν προσ τα κάτω μιςκοφσ και δικαιϊματα, 
κακϊσ και ςτθν ακόμα πιο γριγορθ ςυγκζντρωςθ και ςυγκεντροποίθςθ τθσ παραγωγισ και του κεφαλαίου, ςτον 
ακόμα πιο βίαιο εκτοπιςμό των αυταπαςχολοφμενων και μικρϊν επαγγελματιϊν από τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ. Η 
κζςθ μασ για Ενιαία Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, χωρίσ διαχωριςμό ΑΕΙ και ΤΕΙ, χωρίσ επικαλφψεισ με ζνα δίπλωμα 5ετοφσ 
διάρκειασ ανά βαςικι ειδικότθτα, μοναδικό προςόν για τθν πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα είναι θ μόνθ λφςθ που απαντά 
κετικά ςτα κοινά ςυμφζροντα όλων των εργαηόμενων μθχανικϊν και τεχνικϊν. Θα δϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ – 
και το επόμενο διάςτθμα, όπωσ όλον αυτό τον καιρό – ςτον αγϊνα για τθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν όρων 
υλοποίθςθσ αυτισ τθσ πρόταςθσ, τθν ανατροπι τθσ πολιτικισ του ευρωμονόδρομου και τθσ εξουςίασ των 
μονοπωλίων, τθσ αποδζςμευςθσ από τθν ΕΕ και τισ άλλεσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ. 

 


