
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ-ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ 2005/36! ΝΑ 
ΚΑΣΑΡΓΗΘΟΤΝ ΟΙ ΑΝΣΙΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΟΚ! 

 

Σν αββαηνθύξηαθν 5-6 Απξηιίνπ, ζπλεδξίαζε ε 
Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ κε ζεκαηνινγία ζε κεγάιν βαζκό 
εζηηαζκέλε ζηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο. Η ζπδήηεζε ππήξμε, 
όπσο ήηαλ αλακελόκελν, εμαηξεηηθά απνθαιππηηθή, ηόζν από 
ηελ άπνςε ησλ απνπζηώλ ηεο (βαζηθά ΔΚΜ), όζν θαη από ηελ 
άπνςε ηνπ ηη ζέζε πήξαλ όζνη ηνπνζεηήζεθαλ (ΠΑΚ, 
πκπαξάηαμε). Γηα ηνπο πξώηνπο, θαηαιαβαίλνπκε ηα «δόξηα» 
πνπ πεξλνύλ. Ο ξόινο ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, όπσο 
θαη λα ην θάλεηο, είλαη άραξνο – εηδηθά ζε επνρέο «ηζρλώλ 
αγειάδσλ», όπσο ε ζεκεξηλή. Έηζη, δελ πεξηκέλακε θαη πνιιά 
πεξηζζόηεξα από ηελ «αηδήκνλα ζησπή» ηνπο. ε 
αληηζηάζκηζκα, είρακε ηε ιαιίζηαηε παξνπζία ηεο ΠΑΚ θαη 
ηεο πκπαξάηαμεο, νη νπνίεο αλέιαβαλ εξγνιαβηθά ηε 
«βξώκηθε δνπιεηά» ηεο ππεξάζπηζεο ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο 
ΕΕ γηα ηελ παηδεία, θπζηθά κε ην απαξαίηεην «παζπάιηζκα» 
ησλ όξθσλ πίζηεο ζηε δεκόζηα παηδεία θαη ππνθξηηηθήο 
«θαηαδίθεο» ηεο Μπνιόληα. Αιιά, αο ηα πάξνπκε κε ηε ζεηξά. 

 

Σειηθά, ην δήηεκα ηεο ππεξάζπηζεο ησλ πηπρίσλ ήηαλ 
ηόζν απιό! Αλ πηζηέςνπκε ηνπο πξπηάλεηο θαη θνζκήηνξεο ησλ 
πνιπηερληθώλ ζρνιώλ θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο ΔΕ ηνπ ΣΕΕ, 
αξθεί «κόλν» ε αλαγλώξηζε ησλ δηπισκάησλ ησλ ειιεληθώλ 
πνιπηερλείσλ σο ηζόηηκσλ κε ην master ησλ αγγινζαμνληθώλ 
ΑΕΙ θαη απηό ζα απνηειέζεη ηε βαζηθή αζπίδα ε νπνία ζα 
ζσξαθίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο από ηελ ππνβάζκηζε 
ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σώξα, 
βέβαηα, νη άλζξσπνη πξέπεη λα καο εμεγήζνπλ ηελ παγθόζκηα 
πξσηνηππία λα βαθηίδεηο «αίηεκα αηρκήο» θάηη πνπ ε 
θπβέξλεζε είλαη ε ίδηα δηαηεζεηκέλε λα ζνπ δώζεη! Να 
ζπκεζνύκε, άξαγε, ηε ξύζκηζε πνπ είραλ έηνηκε ζηα ζπξηάξηα 
ηνπο νη θ. Αξζέλεο θαη Επζπκίνπ θαη ηελ «παδάξεπαλ» κε ηελ 
εγεζία ηνπ ΣΕΕ, ηελ πεξίνδν πνπ ην θνηηεηηθό θίλεκα έδηλε ηε 
κάρε ελάληηα ζε εθείλε ηε θάζε ηεο αληηδξαζηηθήο 
κεηαξξύζκηζεο ζηα ΑΕΙ; Να ζπκεζνύκε ην πξνζρέδην ΠΔ ηνπ 
ΑΣΕ πνπ από ηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε, ραξαθηήξηδε σο 
επηπέδνπ master ηηο ζπνπδέο ησλ Πνιπηερλείσλ θαη σο 
επηπέδνπ Bachelor απηέο ησλ ΣΕΙ; Καη αο κελ επηθαινύληαη ηελ 
αλάγθε άξζεο ππαξθηώλ αδηθηώλ, δηόηη απηέο κπνξνύλ θαη 
πξέπεη λα αληηκεηωπηζηνύλ κε ξύζκηζε πνπ ζα επεθηείλεη 
ηα δηθαηώκαηα ηωλ θαηόρωλ master κηζζνινγηθά, 
κνξηνδνηηθά θιπ. ζε όινπο ηνπο δηπι. Μεραληθνύο ηωλ 
ειιεληθώλ πνιπηερλείωλ. Ση ζρέζε έρεη απηό, όκσο, κε ηελ 
αθαδεκατθή αλαγλώξηζε σο Master; Πξνθαλώο θακία, εθηόο 
αλ θάπνηνη ζέινπλ κέζα απν απηό λα πξνσζήζνπλ πνιύ 
ζπγθεθξηκέλεο επηδηώμεηο... 

 

Οη ζηαζώηεο ηεο ...Masteroινγίαο παξηζηάλνπλ πσο δελ 
θαηαιαβαίλνπλ όηη ηα δηπιώκαηα 5εηνύο θύθινπ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΤΝ λα είλαη ηζόηηκα κε θάηη ΠΟΙΟΣΙΚΑ δηαθνξεηηθό, 
όπσο είλαη ην master. Καηαξράο, ηα πξνθαλή: ηζνηηκία κε 
Master ζεκαίλεη όηη ην ΣΕΕ θαη ηα Πνιπηερλεία δέρνληαη ωο 
ηζόηηκα αθόκα θαη ηα 4εηή master (δηόηη ζηελ Επξώπε ν 
ηίηινο απνδίδεηαη όρη κόλν γηα 3 + 2 έηε ζπνπδώλ, αιιά θαη γηα 
3 + 1 έηε), όπσο επίζεο θαη όηη δέρνληαη ην ζύζηεκα ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε δηάξζξσζε 
ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ. Δεύηεξνλ, αθόκα θαη ηα 5εηνπο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο Master δελ είλαη ηζόηηκα από πιεπξάο 
πεξηερνκέλνπ ζπνπδώλ κε ηα δηπιώκαηα 5εηνύο εληαίαο 
θνίηεζεο, γηαηί – πνιύ απιά – ε θύζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί 
ζηόρνη ηνπ εληαίνπ 5εηνύο θύθινπ είλαη ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΙ από 
εθείλνπο ηνπ master. Από ηε κηα, είλαη ε ινγηθή ηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ αληηθεηκέλνπ σο ελόηεηα 
ζεσξίαο θαη πξάμεο, σο νπζηαζηηθή επηζηεκνληθή εηδίθεπζε 
δειαδή, ελώ από ηελ άιιε έρνπκε ηε ινγηθή ελόο «ειαρίζηνπ 
όγθνπ γλώζεσλ εθαξκνγήο» θαη από εθεί θαη πέξα ηελ 
εθκάζεζε «δεμηνηήησλ». Φπζηθά, είκαζηε βέβαηνη όηη ηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ απέρνπλ 
πάξα πνιύ από ην λα ππεξεηνύλ ηε ινγηθή γηα ηελ νπνία 
ππνηίζεηαη όηη ζπγθξνηήζεθαλ σο εληαίνη 5εηείο θύθινη. 
Αληίζεηα, είλαη ζπλερήο ε πνξεία αιινίσζεο θαη ππνβάζκηζεο 
ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, αθξηβώο ζηελ 
θαηεύζπλζε ηεο επζπγξάκκηζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΕΕ θαη 
ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. Σν λα δεηάο, όκσο, λα ζεσξεζνύλ 
ίζνπ επηπέδνπ απηέο νη δπν ινγηθέο, ζηελ νπζία ζεκαίλεη όηη 
θαη λνκηκνπνηείο απηή ηε δηαδηθαζία πξντνύζαο ππνβάζκηζεο 
ησλ ζεκεξηλώλ 5εηώλ ζπνπδώλ θαη απνδέρεζαη πιήξσο θαη 
ζην «ηππηθό» ηεο ζθέινο, ηε ΛΟΓΙΚΗ ηεο Μπνιόληα πνπ 
επηδηώθεη αθξηβώο ηε κεηαηόπηζε ησλ ζπνπδώλ ζηελ 
επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ξόηα ησλ «δεμηνηήησλ» θαη ησλ 
«πξνζόλησλ». Καη ε θαιύηεξε απόδεημε απηήο ηεο απνδνρήο 
είλαη ε άξλεζε απν θνηλνύ ηωλ θπξίαξρωλ παξαηάμεωλ θαη 
ηωλ ζπληερληαθώλ ζπλνδνηπόξωλ ηνπο (ΠΑΚ, ΔΚΜ, ΔΑΠ, 
πκπαξάηαμε, ΕΛΕΜ θιπ.) λα δερηνύλ ην αίηεκα ηεο κε 
εθαξκνγήο ζηε ρώξα καο ηεο Οδεγίαο 2005/36 ηεο ΕΕ. 
Όκσο, ζην αζθπθηηθό πιαίζην αμηνιόγεζεο ησλ ΑΕΙ πνπ 
δηακνξθώλεη ε Οδεγία – αμηνιόγεζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 
κνλνπσιηαθώλ νκίισλ αζθαιώο – θαλέλα επηκέξνπο κέηξν – 
αθόκα θαη αλ ήηαλ ζε ζσζηή θαηεύζπλζε πνπ εδώ έρνπκε ην 
αληίζεην – δε ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη παξά κόλν σο 
απνπξνζαλαηνιηζκόο ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ. 

 

Όκσο, ην ζξάζνο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ΠΑΚ εηδηθά, 
αιιά θαη ηεο πκπαξάηαμεο θαη όισλ ησλ άιισλ δπλάκεσλ ηνπ 
επξσκνλόδξνκνπ είλαη απύζκελν. Από βήκαηνο, κύδξνη θαηά 
ηεο Μπνιόληα θαη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, αιιά όηαλ ε 
«Παλεπηζηεκνληθή» έζεζε ην θξίζηκν δήηεκα λα απαηηήζεη ην 



ΣΕΕ λα κελ εθαξκνζηεί ε θνηλνηηθή Οδεγία πνπ δηαιύεη ηα 
δηπιώκαηά καο, είρακε ηα απνθαιππηήξηα: ν εθπξόζσπνο ηεο 
ΠΑΚ ζηε ΔΕ «αλαθάιπςε» όηη ζηελ Οδεγία «ππάξρεη θαη ε 
ινγηθή ηεο Μπνιόληα θαη ε αληίζεηε» θαη δε κπνξνύκε, ηάρα, λα 
δεηάκε ηε κε εθαξκνγή ηεο γηαηί «ζα απνκνλσζνύκε». Από 
θνληά θαη ν εηζεγεηήο ηεο πκπαξάηαμεο, ν νπνίνο «ζεκλά θαη 
ηαπεηλά» θαηόξζσζε κεηά βίαο λα ςειιίζεη ην «αίηεκα» ...λα 
απνραξαθηεξηζζνύλ ηα ΚΕ από εθπαηδεπηήξηα!!! Έηζη, 
ινηπόλ! Οιόθιεξε ζπδήηεζε ελάληηα ζηελ αληηεθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή θαη ην «δηα ηαύηα» είλαη: ην Master θαη ν 

απνραξαθηεξηζκόο ησλ ΚΕ από εθπαηδεπηήξηα!!! Η ινγηθή 
απηή, είλαη ε ίδηα πνπ ζην Αζθαιηζηηθό «βιέπεη» κόλν ην 
λόκν Πεηξαιηά, «μερλώληαο» ηελ πνιηηηθή νπζία ηεο 
αληαπνδνηηθόηεηαο θαη, γεληθά, ζε θάζε δήηεκα πξνβάιιεη 
αλώδπλα ή επηκέξνπο κηθξναηηήκαηα πνπ λνκηκνπνηνύλ ην 
αληηδξαζηηθό πεξηερόκελν ηεο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο. 
Απηή είλαη ε γεληθή γξακκή πιεύζεο ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ θαη 
εηδηθά ηνπ «εγεηηθνύ» κπινθ ΠΑΚ-πκπαξάηαμεο θαη ηελ 
είδακε λα εθαξκόδεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ζε όιν ηεο ην 
κεγαιείν... 
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