
 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΜΑΤΑΙΟΣ Ο ΚΟΠΟΣ ΣΑΣ!!! 
 

Στο τεύχος 2511 δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΔΕ για την επαγγελματική ισοτιμία των διπλωμάτων 
των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών με τους τίτλους master της αλλοδαπής, για την οποία κάναμε λόγο 
στο προηγούμενο τεύχος (βλ. δημοσίευση της «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ», τ. 2512). Και με το μάτι 
φαίνεται ότι τα «επίμαχα» σημεία 1 και 2 της δημοσίευσης έχουν αλλάξει σε σχέση με την απόφαση της 
Δ.Ε. (άραγε, ποιος πήρε την ευθύνη να αλλοιώσει την απόφαση και να δημοσιεύσει αντ’αυτής άλλο 
κείμενο;), χωρίς φυσικά να αλλάζει τίποτε επί της ουσίας στο περιεχόμενο. Κουτοπόνηροι οι ηγέτες 
του ΤΕΕ, φαντάστηκαν πως με τέτοια φτηνά τρυκ θα διασκεδαστούν οι δικαιολογημένες αντιδράσεις 
που θα προκαλέσει η κατάπτυστη απόφασή τους.  

Όσο όμως και να πασχίζουν, η ουσία δεν κρύβεται. Και η ουσία είναι ότι, πρώτον, η ηγεσία του 
ΤΕΕ δέχεται ως βάση σύγκρισης τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 4ετών σπουδών (διότι η 
διατύπωση «5 ετών ή μικρότερες» στη «στρογγυλεμένη» παρουσίαση της απόφασης παραπέμπει 
μονοσήμαντα στην 4ετία) και «διεκδικεί» την εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 5ετούς 
φοίτησης ελλήνων μηχανικών με αυτά και, δεύτερον, αναγνωρίζει με αυτό τον τρόπο de facto την 
αποσύνδεση των τίτλων σπουδών από τα επαγγελματικά δικαιώματα.  

Το αστείο «επιχείρημα» της ηγεσίας του ΤΕΕ ότι νοιάζεται, τάχα, για να παίρνουν οι έλληνες 
μηχανικοί τα ίδια μόρια και τις ίδιες αμοιβές με τους κατόχους 4ετούς master, είναι βαθύτατα 
υποκριτικό! Το έχουμε ξαναπεί: αν ήταν αυτό που τους ένοιαζε, θα μπορούσαν να μιλήσουν τελείως 
συγκεκριμένα για ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των ελλήνων μηχανικών του επιδόματος 
μεταπτυχιακών σπουδών και η αύξησή του έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνουν οι 
πτυχιούχοι 4ετών κύκλων σπουδών, είτε αυτοί είναι συνεχείς, είτε «3+1». Θα μπορούσαν να 
διεκδικήσουν, οι έλληνες μηχανικοί να μοριοδοτούνται πιο πολύ, έναντι των αποφοίτων 4ετών κύκλων 
σπουδών. Θα μπορούσαν να καλέσουν τα ελληνικά πολυτεχνεία, σε αντίθεση με τους έλληνες 
μηχανικούς 5ετούς φοίτησης, να μη δέχονται για διδακτορικό τους αποφοίτους 4ετούς κύκλου σπουδών, 
αν οι τελευταίοι δεν πάρουν πρώτα πλήρη ακαδημαϊκή αντιστοιχία και πάει λέγοντας. Αντ’αυτού, σε μια 
κίνηση πλήρους διαστροφής της αλήθειας από πλευράς ΤΕΕ, όχι μόνο τα δικαιώματα αυτών των 
αποφοίτων δεν αμφισβητούνται, αλλά γίνονται και ...βάση με την οποία οι έλληνες μηχανικοί πρέπει ...να 
μην υπολείπονται!!! Αντί, δηλαδή, να διεκδικούμε «κανείς μηχανικός με 3, 3+1, 4 ή 3+2 χρόνια», 
παρά μόνο με ενιαίες 5ετεις σπουδές ή, με πλήρη ακαδημαϊκή αντιστοιχία προς αυτές, το ΤΕΕ 
«διεκδικεί» ... «κανείς έλληνας μηχανικός 5ετούς φοίτησης χειρότερα από έναν με 3+1 χρόνια»!!! 
Τι θέλουν, δηλαδή; Να τους πούμε κι ευχαριστώ που «αναγνωρίζουν» ότι δε μπορούμε να πάμε και πιο 
κάτω; Έλεος... 

Είναι αληθινά απύθμενο το θράσος του «αριστερού» προέδρου του ΤΕΕ να διαμαρτύρεται, στις 
συνεδριάσεις της ΔΕ ότι, τάχα, η «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» «διαστρεβλώνει» τη θέση του ΤΕΕ προς 
ίδιον όφελος. Ησύχασε, πρόεδρε: δε χρειάζεται εμείς να «διαστρεβλώσουμε» τίποτε. Δυστυχώς για την 
ηγεσία του ΤΕΕ, αλλά πρώτα και κύρια για τους εργαζόμενους μηχανικούς, η θέση που πήρατε, χέρι-
χέρι, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ στη ΔΕ, μιλάει από μόνη της... 
 


