
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Ζ ΤΠΟΚΡΙΙΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΙΟ ΣΖ... 
 

Καηαγξάθνπκε ην γεγνλόο θαη ηε ζεκαζία ηνπ ν θαζέλαο αο ηελ εθηηκήζεη. ε κηα πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ 
εληππώζεσλ από ηελ θαηάπηπζηε απόθαζε γηα αιιαγή ηνπ ηξόπνπ εμεηάζεσλ ζην ΣΕΕ, γηα ηελ νπνία κηιήζακε ηελ 
πξνεγνύκελε εβδνκάδα, ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ δέρζεθε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ απόθαζε θαη έλα ζεκείν ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε 
θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηε ζέζε όηη εγγξαθή ζην ΣΕΕ απνθνίησλ ηεο αιινδαπήο λνείηαη κόλνλ εθόζνλ έρνπλ πιήξε αθαδεκατθή 
ηζνηηκία ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΑ κε ηνπο ηίηινπο ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ, όπσο απηό πξνθύπηεη από ην ΔΟΑΣΑΠ. Απηό, ζηελ 
πξάμε, ζεκαίλεη όηη ην ΣΕΕ δε ζα εγγξάθεη κέιε ηνπ ηνπο απνθνίηνπο ηεο αιινδαπήο πνπ, είηε πήξαλ απιή ηζνηηκία από ην 
ΔΟΑΣΑΠ αιιά δελ παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο ηα επηπιεόλ καζήκαηα πνπ απηό θαζόξηζε όηη απαηηνύληαη γηα πιήξε 
αληηζηνηρία κε ηα ειιεληθά δηπιώκαηα, είηε δελ πήγαλ θαλ ζην ΔΟΑΣΑΠ, αιιά ρξεζηκνπνίεζαλ ην «δξόκν» ηνπ ΑΕΙ θαη 
ησλ επαγγεικαηηθώλ ηζνηηκηώλ, δειαδή ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθώλ νδεγηώλ. 

ε ό,ηη καο αθνξά, δελ είρακε θαη δελ έρνπκε απηαπάηεο, ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο όζσλ πξόηεηλαλ λα ζπκπεξηιεθζεί 
ε ζέζε απηή ζηελ απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο (ζηελ νπζία, αληηγξάθνληαο ηε ζρεηηθή θαη πνιύ πιεξέζηεξε δηαηύπσζε 
ηνπ αηηήκαηνο πνπ δηαηύπσζε ε «Παλεπηζηεκνληθή»), διόηι ηο πλαίζιο ηης απόθαζης κινείηαι ζε ενηελώς ανηίθεηη 
καηεύθσνζη, έηζη ώζηε ηα όπνηα ζεηηθά απιώο λα παίδνπλ ην ξόιν ηνπ «αιινζη» ρσξίο θακία πξαθηηθή επίπησζε, πέξαλ 
ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνύ. Μόνο ζηα πλαίζια ενός ζσνολικού διεκδικηηικού πλαίζιοσ ζε ανηιΔΔ καηεύθσνζη θα 
μπορούζε η εθαρμογή ασηής ηης απόθαζης να ζσμβάλλει ζηη διαμόρθφζη ενός κινήμαηος ανσπακοής και 
απειθαρτίας ζηις κοινοηικές νηιρεκηίβες. Καη ην ηνλίδνπκε απηό, δηόηη είλαη ζαθέο – γηα όπνηνλ ην ελλνεί αιεζηλά – όηη 
πξόθεηηαη γηα ΠΟΛΙΣΙΚΗ απόθαζε θαη όρη «λνκηθίζηηθν» ειηγκό. 

Δπζηπρώο, δηθαησζήθακε πνιύ πην ζύληνκα από όζν θαη εκείο νη ίδηνη θαληαδόκαζηαλ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΕ ηεο 
15/7, έγηλε δεθηή ε εγγξαθή ζην ΣΕΕ απνθνίηνπ 3εηνύο Γεξκαληθνύ Fachoschulen, θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ ΑΕΙ θαη 
δηθαηώζεώο ηνπ ζην ηΕ. Ζ ΓΔ ηοσ ΣΔΔ, καηά πλειουηθία (ο εκπρόζφπος ηης «Πανεπιζηημονικής» μειουήθηζε), 
αποθάζιζε ...να παραβιάζει ηην απόθαζη ποσ πήρε η Ανηιπροζφπεία ζηην πρώηη κιόλας εσκαιρία εθαρμογής 
ηης!!! Με ηελ επθαηξία, ν «αξηζηεξόο» Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ καο εμήγεζε όηη ε απόθαζε δελ αθνξά πεξηπηώζεηο ηειεζίδηθσλ 
δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, όπνπ απιώο ε ΔΕ ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη ην λόκν. Δειαδή ΠΟΙΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ αθνξά ηόηε; 
Είλαη πξνθαλέο όηη, κε θαζαξώο «λνκηθά» θξηηήξηα, ε απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο δελ έρεη θαλέλα λόεκα: ν λόκνο κηιά 
γηα εγγξαθή ζην ΣΕΕ βάζεη «ηζνηηκίαο» θαη όρη αληηζηνηρίαο θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ αθαδεκατθή 
ηζνηηκία. Επνκέλσο, ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ, άζειά ηνπ ίζσο, «νκνιόγεζε» όηη ε απόθαζε πνπ πήξε ε πιεηνςεθία ηεο 
Αληηπξνζσπείαο είλαη ζην ζεκείν απηό «θελό γξάκκα», αλ «ε ΔΕ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκόζεη ην λόκν». Καη, ηόηε, γιαηί 
πήραηε μιαν απόθαζη, κύριοι ηης ηγεζίας ηοσ ΣΔΔ, ποσ ομολογείηε όηι δε θα εθαρμόζεηε ποηέ; Γεν είναι ολοθάνερο 
όηι ηο κάναηε για λόγοσς ενησπφζιαζμού και αποπροζαναηολιζμού; 

Σν «επηρείξεκα» όηη «ε άξλεζε εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ ζα καο νδεγήζεη πάιη ζηα δηθαζηήξηα ρσξίο λα θεξδίζνπκε 
ηίπνηε», είλαη εμαηξεηηθά απνθαιππηηθό. Πξάγκαηη, έρνπλ δίθην νη θύξηνη ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΕΕ: γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα βάιεη 
γξαπηέο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, πνπ ζέιεη κεραληθνύο γηα πνιπθαηνηθία θαη κεραληθνύο γηα δηόξνθα, πνπ δε βγάδεη ιέμε 
γηα κε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο θαη όισλ ησλ άιισλ αληηεθπαηδεπηηθώλ λόκσλ, πξνθαλώο είλαη ρσξίο λόεκα ην 
«αληάξηηθν» ζηελ εγγξαθή ησλ 3εηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Γηα όπνηνλ όκσο ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ΟΛΑ ΣΑ ΟΠΛΑ ζηελ «κάρε» 
γηα ηελ αλάπηπμε ελόο καδηθνύ, αγσληζηηθνύ θηλήκαηνο εξγαδόκελσλ κεραληθώλ, θνηηεηώλ, παλεπηζηεκηαθώλ, γεληθόηεξα 
όισλ ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο λενιαίαο γηα ηελ αθύξσζε ηεο επξσελσζηαθήο επίζεζεο ζηα κνξθσηηθά, εξγαζηαθά θαη 
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, ηόηε δελ ππάξρεη άιιε επηινγή από απηήλ ηεο απεηζαξρίαο θαη ηεο αλππαθνήο. 

Είλαη νινθάλεξν όηη ην ζεκείν απηό δε κπήθε ζηελ απόθαζε γηαηί ε εγεζία ηνπ ΣΕΕ ζθνπεύεη λα δώζεη ηελ 
παξακηθξή κάρε γηα ην δήηεκα. Μπήθε απιώο γηα ιόγνπο εληππώζεσλ θαη γηα λα ζπγθαιπθζεί ν άζιηνο ξόινο, εηδηθά ηεο 
παξάηαμεο ηνπ ΤΝ (ζηειέρε ηεο νπνίαο ήηαλ νη εηζεγεηέο ηεο απόθαζεο), ε νπνία ήζειε λα εκθαληζηεί όηη παίξλεη 
απνζηάζεηο από ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηα ιόγηα, ηε ζηηγκή πνπ ηελ εηζεγείηαη «από ην παξάζπξν» (π.ρ. εμεηάζεηο θιπ.), 
αιιά θαη πνπ ζηελ πξάμε ηελ παξαβηάδεη από ηελ πξώηε ζηηγκή. Οπαί πκίλ, θαξηζαίνη ππνθξηηαί... 

 
Τ.Γ.: ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεην θαη ν Πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο, ν νπνίνο θαη δηέλεηκε ζηα κέιε ηεο ΔΕ ηηο 
απνθάζεηο ηεο. Πξνθιήζεθε δε, κάιινλ εηξσληθά, από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΕΕ, αλ έρεη αληίξξεζε κε ηελ απόθαζε ηεο ΔΕ λα 
θέξεη ην ζέκα ζηελ Αληηπξνζσπεία γηα νξηζηηθή δηεπζέηεζε. Αλαξσηηόκαζηε, αιήζεηα, αλ ζα ην πξάμεη... 
 

ΣΙ ΤΜΒΑΙΝΔΙ ΜΔ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ.; (Θα επανέλθοσμε...) 


