
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Σ.Ε.Ε.: ΣΟΝ ΑΣΕΡΙΜΟ ΣΗ ΜΠΟΛΩΝΙΑ... 
 
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, νη ελδείμεηο όηη «θάηη παίδεηαη» ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ έρνπλ ππθλώζεη επηθίλδπλα. Σην ζεκεξηλό καο κίλη-αθηέξσκα, ζηαρπνινγνύκε κεξηθέο από απηέο – ηηο πην 

ραξαθηεξηζηηθέο – θαη επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε γηα επαγξύπλεζε θαη αγσληζηηθή εηνηκόηεηα, από πιεπξάο εξγαδόκελσλ 

κεραληθώλ... 

 

Σα διπλώμαηα-master και οι παγίδες ηοσς... 
 

Ξεθηλάκε ηε ζεκεξηλή καο «πεξηήγεζε» από ηελ πεξίθεκε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηνπ δηπιώκαηνο ησλ ειιεληθώλ 

πνιπηερλείσλ κε ηα master ηεο αιινδαπήο. Είλαη ζαθέο όηη ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ επηθαιείηαη κηα σπαρκηή και καηάθωρη 

αδικία ζε βάξνο ησλ πξώησλ: πξόθεηηαη γηα ηελ άληζε κεηαρείξηζε (κηζζνινγηθά, κνξηνδνηηθά θιπ.) ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ, έλαληη ηίηισλ master ηεο αιινδαπήο. Όκσο, εδώ αξρίδεη ην «δνύιεκα» θαη είλαη θαη ρνληξό: 

αλ ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ ήζειε πξαγκαηηθά λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα πνπ επηθαιείηαη, ζα έθαλε, απιώο, ιόγν γηα 

εμνκνίσζε κηζζνινγηθά θαη κνξηνδνηηθά ησλ ειιεληθώλ δηπισκάησλ κε εθείλα ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ίζν 

ρξόλν ζπνπδώλ, δει. 5 έηε. Όκσο, «πνλεξά» ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ δε κηιά γη απηό, αιιά θάλεη ιόγν γηα «αλαγλώξηζε ησλ 

δηπισκάησλ ησλ ειιεληθώλ πνιπηερλείσλ σο master», θάηη πνπ είλαη ενηελώς διαθορεηικό. Καη δελ πξόθεηηαη θαζόινπ, 

δπζηπρώο, γηα παηρλίδη ιέμεσλ. Η «αλαγλώξηζε σο master» απνηειεί de facto αλαγλώξηζε ησλ πηπρίσλ ησλ 3εηώλ θαη ησλ 

4εηώλ ζπνπδώλ σο bachelor θαη, επνκέλσο, αλαγλώξηζε ηνπ όηη ηνπο αλήθνπλ πλήρη επαγγελμαηικά δικαιώμαηα, κηαο 

θαη παληνύ όπνπ έρεη γίλεη απνδεθηή ε δηάζπαζε ζε δύν θύθινπο ζπνπδώλ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απνδίδνληαη ζηνλ 

πξώην θύθιν, ζην βαζηθό πηπρίν δειαδή. Δελ είλαη ηπραία, άιισζηε, ε «πξνζπκία» κε ηελ νπνία θύθινη ηεο θπβέξλεζεο 

(όπσο θαη παιηόηεξα επί ΠΑΣΟΚ) ζπεύδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ην «αίηεκα» θαη λα ππνζρεζνύλ ηελ άκεζε ή ζε κηθξό βάζνο 

ρξόλνπ, ηθαλνπνίεζή ηνπ. Φπζηθά, θάηη ηέηνην ζα απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο πιήξνπο απνζύλδεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαησκάησλ από ηα πηπρία (βιέπε θαη ην ζρόιην παξαθάησ), κέζα από ηε κεζνδνινγία ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Τν λα κηιά θαλείο, ινηπόλ, όπσο ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ, γηα δήζελ «ππεξάζπηζε» ηεο αμίαο ηνπ 

δηπιώκαηνο ηνπ Μεραληθνύ κέζσ ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ αλαγλώξηζή ηνπ σο Master, απνηειεί, ζηελ πην θαιή εθδνρή, 

επηθίλδπλε απηαπάηε θαη ζηε ρεηξόηεξε, απξνθάιππηε θνξνηδία. Οη εξγαδόκελνη κεραληθνί δε ζα «ηζηκπήζνπλ»... 

 

Μέλη ηοσ ΣΕΕ από ηο «παράθσρο», οι πηστιούτοι ΣΕΙ; 
 

Με ην «λέν ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ακνηβώλ» (ζηελ νπζία Δνύξεην Ίππν γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο, αιιά ζ’απηό ζα 

επαλέιζνπκε ζε επόκελν ηεύρνο) πνπ εθαξκόδεη ην ΤΕΕ, είλαη γλσζηό όηη ππνρξεώλεη, πιένλ, και θσζικά πρόζωπα πνπ 

είλαη Πηπρηνύρνη ΤΕ θαη αζθνύλ ειεύζεξν επάγγεικα, λα εγγξάθνληαη ζην Μεηξών Τερληθώλ Επσλπκηώλ ηνπ. Επηπιένλ, 

πξόζθαηα ε ΔΕ απνθάζηζε (ε «Παλεπηζηεκνληθή» κεηνςήθεζε) ε ζπλδξνκή ησλ 55 € λα είλαη εηήζηα από εθάπαμ θαη λα 

απνζηέιιεηαη ην Ελεκεξσηηθό Δειηίν θαη ζε απηά ηα πξόζσπα. Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε ΔΕ ζπδήηεζε (ρσξίο αθόκα λα έρεη 

απνθαζίζεη νξηζηηθά) ην ελδερόκελν εγγραθής ηων Πηστιούτων ΣΕ Πληροθορικής ζηο e-TEE (δει. ζην Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο πνπ ίδξπζε πξόζθαηα), ππνηίζεηαη ζε μερσξηζηό κεηξών από ηνπο Δηπισκαηνύρνπο. 

Γηα λα ηξηηώζεη ην «θαθό», εληειώο πξόζθαηα δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα έλα θαηάπηπζην πόξηζκα Οκάδαο Εξγαζίαο 

ηνπ ΤΕΕ/Τκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθ/λίαο ην νπνίν, νύηε ιίγν-νύηε πνιύ πξνηείλεη ηα εμήο θαηαπιεθηηθά: (α) ηελ εγγξαθή 

ζην ΤΕΕ σο κειώλ «γ’ επηπέδνπ» ηόζν ησλ πηπρηνύρσλ ΤΕ, όζν θαη ησλ απνθνίησλ ησλ 3εηώλ Bachelor ηεο αιινδαπήο, 

(β) ηε δηάζπαζε ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ ζε «β’ επίπεδν» (νη απόθνηηνη ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ κέρξη ηελ 

επηηπρία ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο θαη «α’ επίπεδν» (νη έρνληεο επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο απηέο). Τα κέιε «β» θαη 

«γ» επηπέδνπ ζα έρνπλ ειάρηζηα δηθαηώκαηα, ζηελ νπζία ζα κπνξνύλ κόλν λα εξγάδνληαη σο ππάιιεινη ππό ηελ επίβιεςε 

θάπνηνπ κεραληθνύ «α» επηπέδνπ θαη ζα έρνπλ δηθαίσκα λα δώζνπλ ηηο πεξηβόεηεο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο κεηά από 4 

θαη 8 έηε αληίζηνηρα, από ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΤΕΕ, εμεηάζεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα δώζνπλ κόλν δύν θνξέο (!!!) ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ελλνείηαη, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή ζπλεπάγεηαη ζσξεία πεξηνξηζκώλ ζηα δηθαηώκαηα 

ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ελώ ηα όξγαλα ηνπ ΤΕΕ πξνηείλεηαη λα απαξηίδνληαη θαη από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κειώλ, κε 

πνζνζηώζεηο. 

Επεηδή όια απηά είλαη θαη πνιύ ζνβαξά θαη δελ είλαη δηόινπ ε πξώηε θνξά πνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην ηέηνηα 

«ζρέδηα», ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζηε ρώξα καο ηεο 

ληηξεθηίβαο-νδνζηξσηήξα 36/2005 ηεο ΕΕ, γηα ηηο αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο, είλαη αλάγθε γηα ηε κέγηζηε 

επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα. Δελ έρνπκε απηαπάηεο γηα ηηο ζέζεηο ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ. Έρεη απνδείμεη ηελ πξνζήισζή 

ηεο, ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ΕΕ. Σήκεξα, επηιέγεη κηα ηαθηηθή «ζαιακσηήο» δηεύξπλζεο ηνπ ΤΕΕ κε «νηνλεί κέιε» κε 



πηπρία 3 θαη 4 εηώλ ζε ηξόπν ώζηε, ζηε ζπλέρεηα, λα «εθβηάζεη» κηα «ιύζε πνιιώλ ηαρπηήησλ» σο δήζελ «αζπίδα» ησλ 

δηπισκαηνύρσλ απέλαληη ζηελ πιήξε εμνκνίσζε. Αιιά απηό αθξηβώο ην κνληέιν, ηνπ ΤΕΕ «πνιιώλ βαζκίδσλ» είλαη ζηνλ 

ππξήλα ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο, ηεο απνζύλδεζεο ησλ αθαδεκατθώλ ηίηισλ από ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη εδώ, 

πιένλ, πέθηνπλ νη κάζθεο ηεο δήζελ αληηπαξάζεζεο πνπ ηζρπξίδεηαη όηη αζθεί ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ κε ηελ θαηεύζπλζε απηή. 

Η ζπλέρεηα, όπσο πάληα, ζηνπο δξόκνπο ησλ αγώλσλ... 


