
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΔΤΟ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΝΣΑΙ ΣΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
  
Τηο κέξεο απηέο «μαλαδεζηάζεθε» ην ζέκα ησλ ΠΔ ηνπ ΥΠΕΠΘ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ΤΕΙ. Με αθνξκή ην δήηεκα απηό θαη ηνλ 
ππνηηζέκελν «πόιεκν» πνπ θεξύζζεη ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ θαηά ησλ ΠΔ, είλαη αλάγθε λα ζπκίζνπκε ιίγν ηηο δπν ινγηθέο πνπ 
ζπγθξνύνληαη θαη ζην δήηεκα ηεο Τερληθήο Εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ: 
  
Η κηα ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ ζε όιεο ηηο παξαιιαγέο ηεο, ε νπνία ζπγθιίλεη ζηα εμήο ζεκεία: 

 Τα ΤΕΙ πξέπεη λα παξακείλνπλ σο ζρνιέο αλώηεξεο εθπαίδεπζεο (άξα, κέρξη 3εηνύο δηάξθεηαο) κε δηαθξηηό ξόιν από ηα 
Πνιπηερλεία θαη αθαδεκατθά θαη ζε ό,ηη αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. Αλ ε Πνιηηεία δε κπνξεί λα νξηνζεηήζεη ηα 
δηθαηώκαηα απηά ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ κεραληθώλ, αο θάλεη ηηο ζρνιέο ησλ ΤΕΙ 5εηείο, δειαδή Πνιπηερληθέο (κε 
παξάιιειε κείσζε ησλ εηζαθηέσλ αλά ζρνιή, γηαηί ε ρώξα έρεη πάξα πνιινύο κεραληθνύο θαη δελ αληέρεη άιινπο) ή αο 
ηηο θιείζεη. 

 Τν δίπισκα ησλ Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ εληαίνπ 5εηνύο θύθινπ λα κελ νδεγεί ζε ιηγόηεξα δηθαηώκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 
ηίηινπο master ζπλνιηθήο δηάθξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 4 εηώλ ηεο αιινδαπήο. 

 Όιεο νη βαζκίδεο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΕΣ, ηερλίηεο θιπ.) πξέπεη λα πεξάζνπλ από έλα ζύζηεκα 
πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ (κέζσ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ) 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 ησλ εμεηάζεσλ 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 ησλ θνηλνηηθώλ νδεγηώλ (36/2005) θαη ηεο 
θαηάξγεζεο ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκσλ (λόκνο-πιαίζην, λόκνο γηα ηελ αμηνιόγεζε, λόκνο γηα ηελ έξεπλα, ηα 
κεηαπηπρηαθά θιπ.). 

  
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: 
  

 Η ινγηθή ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ δξόκνπ αλάπηπμεο κε θξηηήξην ηελ θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θαη όρη ηηο ιατθέο 
αλάγθεο είλαη πνπ δεκηνπξγεί έλαλ (πιαζκαηηθό ελ πνιινίο) ππεξπιεζπζκό κεραληθώλ. Καηαξράο, ην θεθάιαην επηζπκεί 
γηα θάζε θιάδν λα ππάξρεη «εθεδξηθόο ζηξαηόο αλέξγσλ» γηα λα ζπκπηέδεη πξνο ηα θάησ κηζζνύο θαη δηθαηώκαηα. 
Επηπιένλ, ε θηινινγία πεξί «πνιιώλ κεραληθώλ» είλαη ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ, αθελόο γηαηί λνκηκνπνηεί «από ην παξάζπξν» 
ηε κείωζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ κεραληθώλ 5εηνύο θνίηεζεο θαη ζηελ αύμεζε ηωλ «κεραληθώλ» 3ηνύο θαη 4εηνύο 
θύθινπ, δειαδή ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Μπνιώληα ζηε ρώξα, αθεηέξνπ ζπγθαιύπηεη ηηο επηινγέο ηνπ παξαγσγηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ρώξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαπηηαιηζηηθνύ δξόκνπ αλάπηπμεο πνπ αθνινύζεζε θαη 
αθνινπζεί. 

 Η εγεζία ηνπ ΤΕΕ ΑΠΟΔΕΥΕΣΑΙ ηελ ύπαξμε ηωλ ΣΕΙ ωο δηαθξηηήο βαζκίδαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη «παδαξεύεη» 
απιώο ην λα έρνπλ ιηγόηεξα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα από ηνπο δηπισκαηνύρνπο 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». Όζν ζα εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο 
ηεο ΕΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΗ Η ΜΗ ΕΞΙΩΗ ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ. 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 εμηζσζνύλ 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 (έζησ θαη αλ δελ είλαη ην θύξην) ε αλαβάζκηζε (θαη όρη απιώο 
εμίζσζε) κνξηνδνηηθά θαη κηζζνινγηθά, ηεο ζέζεο ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ έλαληη εθείλεο ησλ θαηόρσλ master ηεο 
αιινδαπήο ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ηνπ δηπιώκαηνο ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ κε master, πνπ αλνίγεη 
δηάπιαηα ηελ πόξηα ζηνπο δπν θύθινπο ζπνπδώλ ζηε ζπλέρεηα. Σηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ησλ ΠΔ γηα ηα ΤΕΙ, ην ΣΑΤΕ 
ήδε «ζπκθσλεί» κε ην αίηεκα ηνπ master γηα ηα Πνιπηερλεία, ζπκπιεξώλνληαο – θπζηθά – όηη θαη’αλαινγίαλ ηα ΤΕΙ 
πξέπεη λα αληηζηνηρεζνύλ κε Bachelor θαη άξα λα νξηζηνύλ σο ην βαζηθό επίπεδν απνλνκήο ησλ επαγγ. Δηθαησκάησλ. 

 Εθεί πνπ ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ απνθαιύπηεηαη πιήξσο, είλαη ζην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ. Γηαηί, νη 
επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο είλαη ν κεραληζκόο κέζω ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε απνζύλδεζε ηνπ πηπρίνπ από ην 
επάγγεικα. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ λα είζαη από ηε κηα ελάληηα ζηελ «αλσηαηνπνίεζε» ησλ ΤΕΙ θαη από ηελ άιιε λα απνδέρεζαη 
θαη λα δηεθδηθείο επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ. Μέζσ απηώλ αθξηβώο, ζα πινπνηεζεί ε εμίζσζε ησλ 
επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ, 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 σο θξηζάξα ειέγρνπ ηεο εηζόδνπ ζην επάγγεικα, αλεμάξηεηα από ηνλ αθαδεκατθό ηίηιν θαη σο επηπιένλ 



κεραληζκόο πίεζεο γηα ηε δηάζπαζε ησλ εληαίσλ ζπνπδώλ, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηωλ 
αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκωλ, όπωο ν λόκνο-πιαίζην πνπ «πξνζαξκόδνπλ» ηα ΑΕΙ ζηηο «λέεο ζπλζήθεο» ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γλώζεο. 

  

Απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηεο ΕΕ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο όπσο απηή πξνσζείηαη, ηόζν από ηηο εθάζηνηε 
θπβεξλεηηθέο επηινγέο, όζν θαη από ηε ζηάζε ησλ εγεζηώλ ΤΕΕ-ΕΕΤΕΜ-Επηζηεκνληθώλ Σπιιόγσλ, ε ζέζε πνπ 
ππνζηεξίδεη κε ζηαζεξόηεηα θαη ζπλέπεηα ε «Παλεπηζηεκνληθή» είλαη όηη κόλν ε ζπλνιηθή ακθηζβήηεζε ηεο 
πνιηηηθήο απηήο θαη ε επηζεηηθή δηεθδίθεζε ελόο ξηδνζπαζηηθνύ πιαηζίνπ ζηόρωλ πάιεο ζε ξήμε καδί ηεο, 
κπνξεί λα απνηειέζεη ζηόρν πξννπηηθήο γηα ην θίλεκα, ηόζν ζηα ΑΕΙ, όζν θαη ζηα ΤΕΙ, ηόζν ζηνπο 
δηπισκαηνύρνπο, όζν θαη ζηνπο πηπρηνύρνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά θαη ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ΙΕΚ, ΚΕΣ θιπ. 
Παξάιιεια, έλα ηέηνην πιαίζην ζηόρσλ πάιεο δε κπνξεί λα απνζπά ην ζεκεξηλό πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ από ηελ πνξεία ησλ εξγαζηαθώλ-αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, 
νύηε λα ππεξαζπίδεηαη ηε ινγηθή ηεο «ηερληθήο επζύλεο», δειαδή ηεο κεηαθύιηζεο ηεο θξαηηθήο θαη εξγνδνηηθήο 
επζύλεο ζηηο πιάηεο ηνπ κεκνλσκέλνπ κεραληθνύ. Η ινγηθή απηή, εθηόο ησλ άιισλ, ζπληεξεί θαη αλαπαξάγεη ηηο 
ζπληερληαθέο αληηπαξαζέζεηο θαη απηαπάηεο πνπ αμηνπνηνύληαη από ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηνπο κεραληζκνύο 
ηεο (π.ρ. εγεζίεο ΤΕΕ, Επηζηεκνληθώλ Σπιιόγσλ, ΕΕΤΕΜ θιπ.) γηα λα δηαζπνύλ ην θίλεκα ησλ εξγαδόκελσλ 
κεραληθώλ θαη ηερληθώλ. 

Έλα ηέηνην ξηδνζπαζηηθό πιαίζην πεξηιακβάλεη ζηόρνπο γηα: 

 Αληίζηαζε, απεηζαξρία, αλππαθνή ζηηο επηηαγέο ηεο ΕΕ. Κακκηά εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 36/2005 θαη ηεο 
Οδεγίαο Μπνιθελζηάηλ, θαηάξγεζε ηνπ ΠΔ 38/10 θαη όισλ ησλ λόκσλ θαη ΠΔ (Ν. 3844/10, ΠΔ 165/00, ΠΔ 
385/02 θιπ.) πνπ ελζσκαηώλνπλ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ-πιαίζηνπ 
γηα ηα ΑΕΙ-ΤΕΙ θαη όισλ ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκσλ ΝΔ θαη ΠΑΣΟΚ. Άκεζε απόζπξζε ησλ ζρεδίσλ ΠΔ γηα 
ηα ΤΕΙ. 

 Έλα, εληαίν αθαδεκαϊθό δίπιωκα γηα θάζε βαζηθή εηδηθόηεηα κεραληθνύ, 5εηνύο δηάξθεηαο, ρσξίο 
δηαθξίζεηο “παλεπηζηεκηαθήο” θαη “ηερλνινγηθήο” θαηεύζπλζεο. Όρη ζην θαζεζηώο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ησλ 
εηδηθνηήησλ ησλ κεραληθώλ, κέζα από ηε δηαηώληζε ηεο ύπαξμεο ησλ «δεπηεξεπνπζώλ» εηδηθνηήησλ. Γηα ηηο 
ιεγόκελεο «λέεο εηδηθόηεηεο»: νη αληίζηνηρεο ζρνιέο, ζην βαζκό πνπ δελ θαιύπηνπλ (ή θαιύπηνπλ ελ κέξεη, ή 
απνηεινύλ ζπξξαθή) ππαξθηό επηζηεκνληθό αληηθείκελν, λα κεηαηξαπνύλ ζε ζρνιέο βαζηθώλ εηδηθνηήησλ 
κεραληθώλ κε αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπο. 

 Μεηαπηπρηαθά ελόο θύθινπ, πνπ νδεγνύλ ζε δηδαθηνξηθό. Καηάξγεζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ εηδίθεπζεο ζηα 
Πνιπηερλεία, πνπ ππνβαζκίδνπλ ην βαζηθό δίπισκα. Ελζσκάησζε ζην βαζηθό κηζζό ηνπ κεραληθνύ ζε 
δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ησλ επηδνκάησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ΣΣΕ.  

 Σν αθαδεκαϊθό δίπιωκα, κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Καηάξγεζε θάζε 
κνξθήο εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ή/θαη απόθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, είηε ζην ΤΕΕ, είηε 
ζηελ ΕΕΤΕΜ, είηε νπνπδήπνηε αιινύ. Τν επάγγεικα κπνξνύλ λα αζθνύλ ΜΟΝΟ νη δηπισκαηνύρνη, απόθνηηνη 
ειιεληθώλ ΑΕΙ ή ηζόηηκσλ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΦΩΝ ΑΕΙ ηεο αιινδαπήο. 

 Αλαδηακόξθωζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ίδξπζεο δεκόζησλ, κεηαιπθεηαθώλ 
επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο παξαγσγήο ζε ελδηάκεζα ζηειέρε, κε ηαπηόρξνλε 
θαηάξγεζε θάζε ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Αληίζηαζε ζηε κεηαηόπηζε – κέζα από ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα – ηεο “ηερληθήο επζύλεο” από ηε 
δεκόζηα αξρή θαη ηελ εξγνδνζία, ζηηο πιάηεο ηνπ επηζηήκνλα-κειεηεηή, επηβιέπνληα θιπ. Εληαίνη 
θξαηηθνί θνξείο ζηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (θαηαζθεπέο, ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηει/λίεο θιπ.) κε  
επζύλε, κεηαμύ άιισλ, ηνλ θεληξηθό ζρεδηαζκό, ηε κειέηε, ηελ εθηέιεζε/επίβιεςε θιπ. ησλ ηερληθώλ έξγσλ. 
Επαξθήο ζηειέρσζή ηνπο κε κόληκν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, ίδξπζε Κξαηηθώλ Σσκάησλ Τερληθώλ Αζθάιεηαο 
(κε θαηάξγεζε ησλ ηδησηηθώλ ΕΞΥΠΠ), Ελεξγεηαθώλ Επηζεσξεηώλ, Επηβιεπόλησλ Μεραληθώλ θιπ. ζηα πιαίζηα 
ησλ θνξέσλ απηώλ, ζύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ έξγσλ κε 
θξηηήξην ηε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ιατθώλ αλαγθώλ θαη όρη ηελ θαπηηαιηζηηθή θεξδνθνξία. 

 Πιήξε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηώκαηα γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, κε 7σξν-5ζήκεξν-35σξν, 
θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο, θαηώηεξν κηζζό 2100 € γηα ηνπο κεραληθνύο ζην δεκόζην θαη 
ηδησηηθό ηνκέα, ζύληαμε κεηά από 30 ρξόληα δνπιεηάο ή ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο, 
ύςνο ζύληαμεο ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ θιηκαθίνπ ηεο ΣΣΕ, δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο απαιιαγήο ηνπο από απηέο κε επηβάξπλζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ θξάηνπο 



θαη κε όια ηα άιια αηηήκαηα-δηεθδηθήζεηο γηα ηα εξγαζηαθά-αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 
από ην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα, ην ΠΑΜΕ. 

 


