
Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (23/11/2006)

Οι «Ιππότες της Μπολόνια» και οι εργαζόμενοι μηχανικοί

του Γρηγόρη ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Στο  άρθρο  του  Θ.  Λουκάκη,  καθηγητή  του  ΕΜΠ,  στο  ΒΗΜΑ  της  15/11/2006, 
υποστηρίζεται η άποψη ότι ο κύριος ένοχος για την κατάσταση των πανεπιστημίων 
είναι το ΚΚΕ. Δεν αποκλείεται, ο αρθρογράφος να πιστεύει ότι η χώρα κυβερνάται 
από το συνασπισμό... εργολάβων και κομμουνιστών! Καλό το ανέκδοτο, αλλά μας 
γέννησε  μιαν  απορία:  πώς  γίνεται  το  ΕΜΠ  να  είναι  «αναλογικά  το  πρώτο  στην 
Ευρώπη  ΑΕΙ  στην  προσέλκυση  πόρων  από  ανταγωνιστικά  ερευνητικά 
προγράμματα»;

Κάποια από τα «επιχειρήματα» του συγκεκριμένου άρθρου μας θύμισαν πράγματα 
που ακούγονται από πολύ περισσότερο υπεύθυνα χείλη. Είναι η άποψη που θεωρεί 
την πλειοψηφία των φοιτητών «τελείως ακατάλληλους για να ασκήσουν το υπεύθυνο 
επάγγελμα του μηχανικού» και καλώς «κόβονται» στις εξετάσεις του ΤΕΕ, ενώ το 
ΚΚΕ που ζητά να παίρνουν αυτοί οι «άσχετοι» όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα 
στο πτυχίο, απειλεί την ασφάλεια του κοινού(!), αβαντάρει τους «λουφαδόρους» κλπ. 
Η  ίδια  άποψη  προβάλλεται  -  πολύ  πιο  κομψά  -  στην  εισηγητική  έκθεση  του 
προσχεδίου  Προεδρικού  Διατάγματος  (ΠΔ)  του  Συμβουλίου  Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης  για  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  ΤΕΙ  του 
κατασκευαστικού  τομέα,  για  να  δικαιολογηθεί  η  ρητή  πρόθεση  να  εφαρμοστούν 
άμεσα ΚΑΙ στη χώρα μας η Συνθήκη της Μπολόνια της ΕΕ και οι κοινοτικές οδηγίες 
για τη λεγόμενη «απελευθέρωση των "κλειστών" επαγγελμάτων» και να ενδηθεί το 
μανδύα της προστασίας της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου και της ποιότητας 
των έργων.

Το σχέδιο ΠΔ,  επαναφέρει  την ουσία  των δύο κύκλων σπουδών,  εξισώνοντας  τα 
πτυχία των ΤΕΙ με Bachelor και των Πολυτεχνείων με Master, που διακρίνονται μόνο 
ως  προς  την  πρόσβαση  στο  διδακτορικό.  Πίσω  από  την  εξομοίωση  των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ και Πολυτεχνείων, επιχειρείται να 
συγκαλυφτεί η ουσία της αποσύνδεσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους 
τίτλους σπουδών ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Στο άρθρο 
5  του  σχεδίου,  ρητά  αναφέρεται  ότι,  για  να  ασκήσουν  οι  απόφοιτοι  ΤΕΙ  τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που τους απονέμει το ΠΔ, πρέπει να λάβουν πιστοποίηση 
επαγγελματικής  επάρκειας από  αρμόδιο  φορέα,  ο  καθορισμός  του  οποίου 
παραπέμπεται σε μελλοντικό ΠΔ, με την επισήμανση ότι αντίστοιχα θα ισχύσουν και 
για τους μηχανικούς. Κοντολογίς, το πτυχίο - είτε ΑΕΙ, είτε ΤΕΙ - υποβαθμίζεται σε 
απλό  «διαβατήριο»  για  έναν  ατέρμονο  κύκλο  πιστοποιήσεων  επάρκειας. 
Διαμορφώνεται  ένα σχήμα «πυραμίδας»  στη βάση του οποίου θα συνωστίζεται  η 
μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων, ΑΕΙ και ΤΕΙ, που δε θα έχει κανένα ή ελάχιστα 
επαγγελματικά  δικαιώματα,  όσα αντιστοιχούν σε μια  θέση μερικής  και  ελαστικής 
απασχόλησης, σε αντικείμενα που επιλέγει το κεφάλαιο με κριτήριο την κερδοφορία 
του.  Η πρόσβαση στις  επόμενες  βαθμίδες,  με  σταδιακή απονομή επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, θα είναι μόνο για όσους κάθε φορά θα καταφέρνουν να περνούν το 



κόσκινο των επαγγελματικών εξετάσεων που θα ανοίγει ή θα κλείνει, ανάλογα με το 
πόσους και ποιους θα έχουν κάθε φορά ανάγκη τα μονοπώλια.

Φυσικά, η εκπαιδευτική παθογένεια του σημερινού πανεπιστήμιου -επιχείρησης είναι 
αναμφισβήτητη.  Οι διάφοροι Λουκάκηδες, όμως, που καμώνονται πως δεν ξέρουν 
τίποτε  για  το  «φόνο»  της  υποχρηματοδότησης,  των  ελλείψεων  σε  εκπαιδευτικό 
προσωπικό, της υποβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών με τη μεταφορά ύλης σε 
μεταπτυχιακά  για  λίγους,  ας  κοιτάξουν  τους  εαυτούς  τους  στον  καθρέφτη  πριν 
μιλήσουν.  Οι  μόνοι  που  δεν  ευθύνονται  είναι  οι  φοιτητές  και  οι  απόφοιτοι,  που 
πληρώνουν  διπλά  το  «μάρμαρο».  Γιατί  βέβαια,  οι  ανεπάρκειες  αυτές  δεν 
αντιμετωπίζονται, αντίθετα νομιμοποιούνται και παγιώνονται με τη θέσπιση, έξω από 
το πτυχίο, επαγγελματικών εξετάσεων.

Γιατί φορέας πιστοποίησης;

Απέναντι σ' αυτή την επίθεση, η ηγεσία του ΤΕΕ - όπως και η αντίστοιχη της ΕΕΤΕΜ 
- αποδεικνύει και πάλι την εχθρική για τους εργαζόμενους μηχανικούς φυσιογνωμία 
της.  Επικεντρώνει  στη  «διεκδίκηση»  της  ισοτιμίας  του  διπλώματος  με  master, 
αποσιωπώντας  τη  «διπλή  ισοτιμία»  (ΤΕΙ-Bachelor,  AEI-Master)  που  προωθεί  η 
κυβέρνηση και η οποία θα οδηγήσει στη δραματική συρρίκνωση του αριθμού των 
μηχανικών 5ετούς εκπαίδευσης, αρχικά και στην πορεία στην πλήρη διάσπαση σε δύο 
κύκλους. Προτάσσει, επιπλέον, ως δήθεν αμυντικό αίτημα το να ανακηρυχτεί το ΤΕΕ 
ο φορέας πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας με το επιχείρημα ότι, έτσι, το 
επίπεδο των εξετάσεων αυτών θα είναι το «κατάλληλο» και θα επιτυγχάνουν όσοι 
έχουν τις  περισσότερες γνώσεις,  δηλ.  οι μηχανικοί.  Ηδη από σήμερα προχωρά σε 
«σκλήρυνση» των υφιστάμενων εξετάσεων για την άδεια επαγγέλματος. Κρύβει το 
ότι οι εξετάσεις αυτές δε θα έχουν σχέση με τις ακαδημαϊκές γνώσεις,  αλλά με την 
επαγγελματική εμπειρία και, επομένως, ανάλογα με τις συγκυριακές ανάγκες του 
κεφαλαίου  μπορούν  να  ανοίγουν  ή  να  κλείνουν  τη  στρόφιγγα  της  εισόδου  στο 
επάγγελμα, αλλά και να την κατευθύνουν στα αντικείμενα που προκρίνει κάθε φορά 
η  καπιταλιστική  κερδοφορία.  Οι  ρυθμίσεις  αυτές  αφορούν  ΟΛΟΥΣ  τους 
εργαζόμενους  μηχανικούς, που  θα  υποχρεωθούν  να  μπουν  στη  διαδικασία  των 
διαδοχικών  και  διά  βίου  εξετάσεων,  για  να  μην  πεταχτούν  εκτός  επαγγέλματος, 
κυριολεκτικά στο δρόμο. Εξάλλου, κυβέρνηση και ηγεσία του ΤΕΕ αποσυνδέουν τη 
συζήτηση  για  τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  από  την  κατάσταση  διάλυσης  των 
εργασιακών  σχέσεων,  κατάσταση  στην  οποία  το  «δικαίωμα  στην  υπογραφή» 
σημαίνει, στην πράξη, περισσότερα κέρδη για την εργοδοσία, αναξιοπρεπείς αμοιβές 
και ποινικοποίηση της δουλιάς για τον εργαζόμενο μηχανικό.

Στις  σημερινές  συνθήκες,  μόνο  η  θέση  της  «Πανεπιστημονικής»  για  την  Ενιαία 
Ανώτατη Εκπαίδευση, μπορεί να αποτελέσει την ενοποιητική βάση για την ανάπτυξη 
ενός μαζικού και μαχητικού διεκδικητικού κινήματος. Χωρίς πλαστούς διαχωρισμούς 
«ακαδημαϊκής»  και  «τεχνολογικής»  εκπαίδευσης,  ξεπερνώντας  τις  συντεχνιακές 
αντιπαραθέσεις  που  συντηρούν  η  κυρίαρχη  πολιτική  και  οι  εντολοδόχοι  της 
(κυβέρνηση,  ΠΑΣΟΚ, ηγεσίες  ΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ κλπ.),  διεκδικεί:  σταθερή  δουλιά  με 
δικαιώματα  για  όλους  τους  εργαζόμενους  μηχανικούς,  Συλλογικές  Συμβάσεις  με 
1800  ευρώ  κατώτατο  μισθό  για  τον  μηχανικό,  7ωρο-5ήμερο-35ωρο,  Δημόσια-
Δωρεάν, Καθολική Κοινωνική Ασφάλιση, ένα και μοναδικό ακαδημαϊκό δίπλωμα, 
5ετούς διάρκειας, ανά ειδικότητα μηχανικού, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος, κατάργηση κάθε μορφής επαγγελματικών εξετάσεων. Ο αγώνας 
για τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα του λαού και της νεολαίας δεν μπορεί 



παρά  να  δοθεί  ενιαία,  από  κοινού  με  το  ταξικό  εργατικό  (ΠΑΜΕ)  και  το 
ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνημα.

Η ενίσχυση  της  «Πανεπιστημονικής»  στις  εκλογές  της  26ης Νοεμβρίου  2006  στο 
ΤΕΕ, η αλλαγή των συσχετισμών μέσα κι έξω από αυτό, θα δώσει νέα ώθηση στις 
αγωνιστικές διεργασίες που αναπόφευκτα θα γεννήσει η αντιλαϊκή επίθεση.


