
 
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η ςνθήκη ηηρ Μπολόνια και ο “βολικόρ” πόλορ ηος ΣΔΔ... 
 

Είλαη γλσζηό όηη νη βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο θαθόθεκεο ζπλζήθεο ηεο Bologna (νδεγίεο 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ 

θιπ.) εθαξκόδνληαη ΉΔΗ ζην εζληθό δίθαην κε ην ΠΔ 165/2000 θαη ηηο κεηέηεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Γλσζηό είλαη αθόκα, όηη 

ήδε από ην 2005 έρεη δεκνζηνπνηεζεί ε νδεγία-ζθνύπα 2005/36/ΕΚ, ε νπνία εληαηνπνηεί όιν ην πθηζηάκελν θνηλνηηθό λνκηθό 

πιαίζην γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο, καδί θαη ηελ 85/384/ΕΟΚ γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο, όπσο απηή ίζρπε κέρξη ζήκεξα κε 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Απηό πνπ είλαη ιηγόηεξν γλσζηό είλαη όηη ε νδεγία απηή πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην ειιεληθό 

δίθαην έωρ ηιρ 20 Οκηώβπη ηος 2007, ζε θάηη ιηγόηεξν από 3 κήλεο δειαδή. 

Η ζπλελνρή ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ ζην ζπληεινύκελν έγθιεκα είλαη δεδνκέλε. Παξά ηα θξνθνδείιηα δάθξπα θαη ηνπο 

θξαζηηθνύο ιενληαξηζκνύο πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ αθνπζηεί, ε ζπλαίλεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο ΕΕ δε κπνξεί λα θξπθηεί. Ο 

ππξήλαο ηεο Μπνιόληα είλαη ε απνζύλδεζε ηνπ πηπρίνπ από ην επάγγεικα ή, ζηελ θνκςή θνηλνηηθή νξνινγία, ησλ 

αθαδεκατθώλ από ηηο επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο. Τελ απνζύλδεζε απηή, ηο ΣΔΔ ΓΔΝ ΣΗΝ ΑΜΦΙΒΗΣΗΔ ΠΟΣΔ. 

Εθείλν πνπ παδάξεςε – θη απηό όρη ακέζσο – ήηαλ ε θάπσο πην ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ ιεγόκελσλ αληηζηαζκηζηηθώλ 

κέηξσλ, όηαλ είδε όηη ε εθαξκνγή ηνπ ΠΔ 165/2000, αξρηθά, νδεγνύζε ζε αζξόα εηζξνή “κεραληθώλ” 3ηνπο θνηηήζεσο ρσξίο 

νύηε κηα ζηνηρεηώδε εμέηαζε, γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ. Εθείλν πνπ “θαίεη” ηελ εγεζία ηνπ ΤΕΕ είλαη η διαζθάλιζη ηος 

δικού ηηρ πόλος σο “ηξνρνλόκνπ” ηνπ επαγγέικαηνο. Ζεηά λα γίλεη απηή πνπ ζα πηζηνπνηεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηζνηηκίεο ζηα 

ηερληθά επαγγέικαηα, αληί γηα άιινπο “αληαγσληζηέο” (π.ρ. ΕΕΤΕΜ θιπ.). Καη βέβαηα, “αγσληά” πνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ απνθνίησλ ησλ 3ηώλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο (όπσο ήηαλ εμ αξρήο αλακελόκελν), πξνηηκνύλ λα πξνζθεύγνπλ ζηα 

δηθαζηήξηα, παξά λα πξνζέξρνληαη “εζύρσο” ζηηο εμεηάζεηο πνπ απηή δηνξγαλώλεη. Είλαη θπζηθό, ινηπόλ, λα πξνζπαζεί λα 

εκθαλίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα αλάπνδα, εζηηάδνληαο ζην πόζν ζεκαληηθό είλαη λα έρεη απηή ην δηθαίσκα ησλ εμεηάζεσλ 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο (γηα λα είλαη “ζσζηέο”, “απζηεξέο” θιπ.), ανηί για ηην ίδια ηη λογική ηων επαγγελμαηικών 

εξεηάζεων. Πξνζπαζεί λα θάλεη ηηο εμεηάζεηο απηέο πην “ειθπζηηθέο” γηα ηνπο απνθνίηνπο απηνύο. Πξόζθαηα, ε ΔΕ 

ζπδήηεζε πξόηαζε (πνπ πξνο ην παξόλ δελ ζα πξνσζεζεί άκεζα) να μειωθεί η βάζη επιηςσίαρ ηων εξεηάζεων επάπκειαρ, 

από ηο 7 ζηο 6 ή και ζηο 5,5(!!!). Κη όρη κόλν απηό. Με αθνξκή ην πξόζθαην ζρέδην ΠΔ ηνπ ΣΑΤΕ γηα ηα ΤΕΘ, είλαη έηνηκε 

λα επεθηείλεη ηε ινγηθή ησλ εμεηάζεσλ απηώλ θαη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα επαγγέικαηνο ησλ απνθνίησλ ησλ 

πνιπηερλείσλ, κε απνηέιεζκα ηα καδηθά “θνςίκαηα” ππνςεθίσλ λα αξρίζνπλ λα γίλνληαη όιν θαη ζπρλόηεξα. Από ηε κηα 

κεξηά, δειαδή, πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνπο κεραληθνύο 5ηνπο θνηηήζεσο όηη “δελ θηλδπλεύνπλ” θαη, ηαπηόρξνλα, ηνπο 

εληάζζεη θη απηνύο ζηαδηαθά ζην ίδην ζύζηεκα, ώζηε λα ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνζύλδεζεο! 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε εγεζία ηνπ ΤΕΕ έρεη απνδπζεί ζε έλαλ αγώλα δξόκνπ λα πξνιάβεη λα παγηώζεη ην θαζεζηώο: 

“επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο κε ηελ επζύλε ηνπ ΤΕΕ γηα όινπο ηνπο ηερληθνύο”, ώζηε κεηά λα κπνξεί λα απμνκεηώζεη ηε 

ζηξόθηγγα εηζόδνπ ζην επάγγεικα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, όπσο επηβάιινπλ νη αλάγθεο ησλ κνλνπσιίσλ. Είλαη πξνθαλέο όηη 

η αγωνία αςηή δεν έσει καμιά ζσέζη με ηα ηιρ ππαγμαηικέρ ανάγκερ ησλ εξγαδόκελσλ κεραληθώλ θαη ησλ θνηηεηώλ ησλ 

πνιπηερλείσλ. Τν ζύλζεκα ηνπ ΤΕΕ “ην πηπρίν ηνπ κεραληθνύ λα γίλεη master” δελ ακθηζβεηεί ζε ηίπνηε ηελ απνζύλδεζε 

πηπρίνπ-επαγγέικαηνο (αθνύ ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αθνξά ηελ “αθαδεκατθή” θαη όρη ηελ “επαγγεικαηηθή” ηζνηηκία) από 

ηε κηα θη από ηελ άιιε, αλ ην δεη θαλείο απνζπαζκέλα, αλνίγεη ην δξόκν ζηνπο δύν θύθινπο ζπνπδώλ.  

Τν δηθαίσκα ζηηο πςεινύ επηπέδνπ ζπνπδέο, ζηελ επαθή κε ηελ πξαθηηθή πείξα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ, ζηε 

κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε κόλν πξνζόλ ην αθαδεκατθό δίπισκα, ρσξίο θακηάο ινγήο “θξηζάξα”, όια απηά δελ πεξλάλε, 

νύηε ηέκλνληαη κε ηηο “αλεζπρίεο” ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ. Πεξλνύλ κέζα από ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο λενιαίαο, 

εληαία, γηα ηα κνξθσηηθά, εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Πεπνά μέζα από ηην πποοπηική ηηρ Δνιαίαρ 

Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ, σωπίρ διακπίζειρ ΑΔΙ-ΣΔΙ, σωπίρ επαγγελμαηικέρ εξεηάζειρ, με μόνο πποζόν για ηην άζκηζη 

ηος επαγγέλμαηορ, ηο ακαδημαϊκό δίπλωμα ηος μησανικού, 5εηούρ ηοςλάσιζηον διάπκειαρ. Οη αγώλεο ηνπ ηαμηθνύ 

εξγαηηθνύ θαη ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο, πνπ αλαπόθεπθηα ζα μεζπάζνπλ ην επόκελν δηάζηεκα, ζα θέξνπλ 

ηα αηηήκαηα απηά ζην πξνζθήλην. Θα απνθαιύςνπλ κηα γηα πάληα ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ θαη ζα ηελ ηνπνζεηήζνπλ 

εθεί πνπ ηεο αμίδεη: ζην πεξηζώξην... 


