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Διακήρυξη – Πρόσκληση

Ενότητας - για ένα νέο ξεκίνημα
Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεων που πιστεύουν στην
ανάγκη οριοθέτησης της στρατηγικής και της τακτικής του κλάδου μας, εξαιτίας της παρατεταμένης
πολιτικής – κοινωνικής - οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης της χώρας.
Η πρωτοβουλία μας αυτή εξασφαλίζει συνέχεια, διάρκεια και συνέπεια σε αρχές και αξίες.
Προτείνει νέες ριζοσπαστικές λύσεις για το πρόβλημα της ανωτάτης εκπαίδευσης και τη
διασύνδεση της με την νέα παραγωγική διαδικασία που έχει ανάγκη η χώρα.
Η νέα προοδευτική κίνηση που δημιουργούμε σήμερα με τον τίτλο «Ενωτική Κίνηση
Μηχανικών» είναι αναγκαία:
1. για την ενδυνάμωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ,
2. για την ενδυνάμωση του ρόλου των μηχανικών της χώρας στις νέες προκλήσεις που
δημιουργούνται,
3. στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και
4. την ανανέωση της τακτικής και της στρατηγικής του κλάδου, ενόψει των συνταρακτικών
αλλαγών που έρχονται.
Πέρα από συντεχνιακά συμφέροντα, πέρα από μικροκομματικές αντιλήψεις πέρα από καθετί
ατομικό, η διακήρυξη - πρόσκληση της κίνησης μας αποτελεί «πυξίδα» και «πρόταση» για τη
δημιουργία μιας παράταξης που θα στεγάσει όλους - όσους συμμερίζονται τα ακόλουθα:
1. Μια χώρα όπως η δική μας δε μπορεί να συντηρεί 32 ΑΕΙ.
2. Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, διατηρείται ο διαχωρισμός Τεχνολογικού και
Πανεπιστημιακού τομέα με τη σημερινή του μορφή. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται μια
άσκοπη και αντιπαραγωγική αντιπαλότητα μεταξύ των πτυχιούχων των δυο τομέων.
3. Η διατήρηση των επιμελητηρίων ΝΠΔΔ (Τ.Ε.Ε - ΓΕΩΤ.Ε.Ε- Ο.Ε.Ε κλπ.) είναι απίστευτος
αναχρονισμός, κακής μορφής και αποτελεί τροχοπέδη στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, ειδικά τώρα που βρίσκεται σε βαθειά κρίση.
4. Απαιτείται άμεσα:
α. Νόμος πλαίσιο για μια ενιαία δομή και λειτουργία στα Α.Ε.Ι.( Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ )
β. Ριζική ανατροπή του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των πτυχιούχων Α.Ε.Ι
(Τ.Ε.Ι – Πανεπιστημίων).
γ. Αλλαγή του νόμου που διέπει τα ΝΠΔΔ και μετατροπή τους σε επαγγελματικές ενώσεις
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Δημιουργούμε μία νέα παράταξη η οποία συμπεριλαμβάνει:
 όλες τις έμπειρες και παραγωγικές κλαδικές δυνάμεις, που δραστηριοποιούνται ήδη στο
πλαίσιο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ,
αλλά κυρίως
 στελέχη που ασφυκτιούν στο πλαίσιο του παλαιοκομματικού συστήματος πολιτικής
εκπροσώπησης.
Αγωνιζόμαστε για:
 την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα,
 ένα σχέδιο κοινωνικής συνοχής ώστε να κλείσει ο κύκλος της κρίσης.
 μια Ανωτάτη Εκπαίδευση απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος
- με ενιαία δομή και λειτουργία
- σύγχρονη και προοδευτική
 για ένα Α.Ε.Ι σε κάθε Περιφέρεια με δυο τομείς γνωστικών αντικειμένων.
Απαιτούμε:
 ένα ενιαίο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς για
όλους τους πτυχιούχους της Ενιαίας Ανωτάτης Εκπαίδευσης.
Αρνούμαστε να στηρίξουμε:

εκείνους που - ενώ δεν καταδικάζουν τον συντεχνιακό χαρακτήρα του ελληνικού κράτους
- θέλουν να μας καταστήσουν συμπληρωματικό μέγεθος μιας συντεχνίας.
 το σημερινό πολιτικό σύστημα,

τα κυβερνητικά μνημονιακά κόμματα, αλλά και,

τους αντιμνημονιακούς αντιπολιτευόμενους πολιτικούς σχηματισμούς - οι οποίοι
παραμένουν προσκολλημένοι σε παλιές πρακτικές και ιδεοληψίες που δεν κατάφεραν να
αποτρέψουν την οικονομική - κοινωνική και πολιτική κατάρρευση της χώρας.

κόμματα και σχηματισμούς οι οποίοι δεν κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να αρθρώσουν
ένα διαφορετικό υπερβατικό λόγο για την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτό
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Ούτε πήραν θέση καθαρή και
ξάστερη στα μακροχρόνια προβλήματα των μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες και για τον λόγο αυτό δεν δίνουμε «λευκή επιταγή» :
 σε όσους θέλουν να μας "κατασπαράξουν" στηρίζοντας συντεχνίες που
συγκροτήθηκαν το 1927, ένα αιώνα πριν,
 σε όσους χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα δίκαια αιτήματα μας.
Αντιθέτως :
Απλώνουμε το χέρι σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που πιστεύουν ότι λαϊκισμός και ο
συντεχνιασμός,, έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη για την στρεβλή αρνητική πορεία του νεοελληνικού
κρατικού σχηματισμού.
Πιστεύουμε ως κίνηση ότι:
πρέπει να διατηρηθούν ανοικτές γέφυρες συνεννόησης με τις δυνάμεις εκείνες σε όλο το
σύγχρονο δημοκρατικό πολιτικό φάσμα που θεωρούν ως αναγκαία πολιτική την μεταρρύθμιση
των δομών και θεσμών με στόχο την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας
ενάντια σε κάθε είδους κρατικοδίαιτες νομενκλατούρες επιχειρηματικές,γραφειοκρατικές ή
συντεχνιακές.
Αποφασίζουμε να τραβήξουμε μια κάθετη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε όλους εκείνους
που αρνούνται να συγκρουστούν με την μεγαλύτερη συντεχνία της χώρας που ακούει στο
ψευδεπίγραφο τίτλο του « τεχνικού επιμελητηρίου»
Καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του χώρου, να έλθουν στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου
για να χαράξουμε μια νέα νικηφόρα πορεία για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ και ειδικότερα για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης.
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Η Ενωτική Κίνηση Μηχανικών – Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Απευθύνεται: στις και στους συναδέλφους Μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι που
δεν έχουν ιδιαιτέρες κομματικές εντάξεις - αλλά είναι πολιτικοποιημένες προσωπικότητες και
κυρίως , Στις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις οι οποίες κινούνται στον χώρο μας και έχουν
προοδευτικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό
και φυσικά προσκαλεί,
όλους τους μηχανικούς που πιστεύουν στην ανατροπή του σημερινού επαγγελματικού και
εκπαιδευτικού μοντέλου της χώρας σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης να συνεργαστούν για την
αναπροσαρμογή της στρατηγικής και τακτικής του χώρου.
• Χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και ιδεολογικούς ηγεμονισμούς.
Γιατί τώρα;
Υπάρχουν στιγμές - στην διάρκεια σημαντικών κοινωνικών ανατροπών - που ιστορικές
παρατάξεις είναι υποχρεωμένες να επανεκτιμήσουν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.
Να ορίσουν ξανά την παρουσία τους στην συνδικαλιστική ζωή ενός επαγγελματικού –
επιστημονικού χώρου. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αλλάζουν οι συνθήκες στην παραγωγική
διαδικασία και υπάρχει ανάγκη να ανατραπούν δομές και λειτουργίες που εμποδίζουν την
ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Ανανεωμένες, χωρίς τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Είναι
απαραίτητο να αλλάζουν, να μην παρακμάζουν για να διατηρούν την χρησιμότητα τους στο χώρο
που λειτουργούν.
Η επαναθεμελίωση δεν γίνεται μόνο με προτάσεις, στόχους και εργαλεία. Χρειάζεται μια
στρατηγική που να προβάλλει τους εαυτούς μας στο μέλλον.
Σε έναν Κόσμο που μεταβάλλεται, σε έναν χαοτικό καπιταλισμό και μιαν Ευρώπη που
αναζητά, με αργούς ρυθμούς, την προοπτική της.
Χρειάζεται μια νέα προοπτική για τον χώρο βγαλμένη από την ιστορία του, τις εμπειρίες του,
που όμως θα προσανατολίζει και θα συνθέτει τις νέες επαγγελματικές - κοινωνικές - παραγωγικές
ανάγκες της χώρας.
Πιστεύουμε ότι:
 Οι υφιστάμενοι πολιτικοί σχηματισμοί με «ρετουσαρίσματα» δεν είναι δυνατόν να
δώσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας.
 Οι σημερινοί κομματικοί σχηματισμοί δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες
βίαιης ανατροπής του ισχύσαντος – μέχρι χθες - παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αδυνατούν
να υπηρετήσουν το νέο, επιμένουν σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που ανήκει πλέον στο
παρελθόν, δηλαδή στις προ μνημονίου εποχές .
Δυστυχώς όμως κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρνούνται να αλλάξουν πολιτικές συμπεριφορές.

Ο μικρός δικομματισμός ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά στείρος, προγραμματικά
οπισθοδρομικός και ιδεολογικά συντηρητικός. Εγκλωβίζει, δεν απελευθερώνει τις δυνάμεις της
χώρας, δεν οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι πολιτικές μας επιλογές
Αποτελεί συνειδητή πολιτική μας επιλογή, να δηλώσουμε εθελοντές, παρόντες στην μάχη
απέναντι στη διαπλοκή, στην ακινησία και τις στρεβλώσεις του χθες , οι οποίες μας οδήγησαν
στην κρίση του σήμερα. Κρίση , όχι μόνο οικονομική και κοινωνική , αλλά και πολιτισμική , κρίση
θεσμών , αξιών και δημοκρατίας.
Αποτελεί συνειδητή πολιτική μας επιλογή, να συμμετέχουμε στην ανασυγκρότηση της χώρας
μας από την αρχή , με θεσμούς, κανόνες και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα που θα
υπερασπίζουν πάνω από όλα το δημόσιο συμφέρον ,τη δημοκρατία και το δημοκρατικό
κεκτημένο.
Αποτελεί συνειδητή πολιτική μας επιλογή να στηρίξουμε το νέο παραγωγικό ανταγωνιστικό
πρότυπο, που απαιτεί την απελευθέρωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων για το οποίο
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απαιτείται οργανωμένο κράτος, οργανωμένη πολιτεία με διαφάνεια και λογοδοσία , απαιτεί την
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, απαιτεί μια νέα συλλογικότητα .
Αποτελεί συνειδητή πολιτική μας επιλογή να σταθούμε απέναντι στα συνεχή συστημικά και
καθόλου τυχαία κύματα λαϊκισμού και πατριδοκαπηλίας , αυτών που θέλουν τη χώρα, φοβική και
περιθωριοποιημένη.
Αποτελεί συνειδητή πολιτική μας επιλογή, να σταθούμε απέναντι σε αυτούς που θέλουν τους
πολίτες εξαρτημένους από την δύναμη των κομματικών παραγόντων, από την δύναμη των
διαφόρων συντεχνιών. Χρησιμοποιώντας το κράτος ως λάφυρο, για να ικανοποιήσουν τις
ατομικές και συντεχνιακές τους φιλοδοξίες.
Τονίζουμε ότι : Θέλουμε μια χώρα χωρίς ομηρίες. Μια χώρα με αντιστάσεις.
Θέλουμε μια χώρα ισότιμο εταίρο της Ευρώπης, όχι της Ευρώπης της συντήρησης και του
νεοφιλελευθερισμού, αλλά της Ευρώπης που σέβεται τους πολίτες της, τις αξίες τους και τον
πολιτισμό τους.
Είμαστε η δύναμη :
που θα διεκδικήσει θεσμούς ,όρους και κανόνες απέναντι σε κάθε παιχνίδι διαπλοκής και
προσπάθειας ευτελισμού του δημόσιου βίου.
που θα διεκδικήσει θεσμούς, όρους και κανόνες ισότιμης επαγγελματικής δράσης για τους
όλους τους μηχανικούς, στη Χώρα μας.
Δεν είμαστε εμείς, αυτοί που αρνήθηκαν να δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις & λύσεις στον
κατάλληλο χρόνο!
Μεγαλώσαμε και δεν χρωστάμε σε καμμιά διαπλοκή.
Αρνούμαστε να σηκώσουμε τις αμαρτίες όλου του συστήματος, που άλλοι έφτιαξαν και, με
ζήλο, υπηρέτησαν .
Κατανοούμε πλέον μια και μόνη αλήθεια. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά να υποθηκευτεί το μέλλον
των παιδιών μας και η προοπτική της χώρας μας.
Σήμερα λοιπόν, παίρνουμε θέση καθαρή και ξάστερη στα ζητήματα που προκύπτουν
καθημερινά.
 Εμείς λέμε ΟΧΙ :
Σε όρους και περιορισμούς, από τα ισχυρά κράτη της ευρωζώνης, για το εάν και πως θα
«ιδιωτικοποιήσουμε» σημαντικές δημόσιες επιχειρήσεις;
 Σε όρους και περιορισμούς ή εκβιασμούς από την ντόπια διαπλοκή των
μεγαλοεργολάβων των Δημοσίων Έργων και των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης και
λέμε όχι στις αντίστοιχες πολιτικές εξαρτήσεις.
 Στις διευθετήσεις υπέρ των ιδιωτικών τραπεζών, χάριν μιας αόριστης και αμφίβολης
υπόσχεσης ρευστότητας στην αγορά ;
 Στο να δανείζονται προνομιακά οι «εταιρείες των καναλαρχών».
Στο να γίνει η Χώρα μας πειραματόζωο για την μεταφορά της παραγωγικής βάσης της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ειδικές οικονομικές ζώνες οι οποίες θα αφήνουν μόνο εθνική
αβεβαιότητα και περιβαλλοντική ρύπανση;
Απαιτούμε :
 να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία δανεισμού διαφόρων εταιρειών, χωρίς να
κρυφθούν, πίσω από δήθεν τεχνικούς όρους, οι σκανδαλώδεις διευθετήσεις.
 να υπάρξει αντικειμενική αποτίμηση της ιδιωτικοποιημένης ή εκποιούμενης δημόσιας
περιουσίας
Είμαστε αποφασισμένοι να πούμε ΟΧΙ στην κυβέρνηση που σιωπά και απλώς παρακολουθεί
τα προβλήματα.
Εμείς θεωρούμε ηθικό να υπηρετείς τους πολλούς και όχι τους λίγους και πάνω από όλα να
προστατεύεις την δημόσια περιουσία.
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Η πρόταση μας για τα κλαδικά θέματα
Ταυτόχρονα παρουσιάζουμε τον νέο « οδικό χάρτη » για την στρατηγική και τακτική του
κλάδου, προσβλέποντας στην ανάγκη υπέρβασης της σημερινής κρίσης, αξιοποιώντας - με αυτό
τον τρόπο - μια τριαντάχρονη μαχητική πορεία και εμπειρία στον χώρο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Όχι στις παλαιοκομματικές αντιλήψεις για τους αγώνες και την προοπτική του κλαδικού
χώρου
Αυτός είναι ο νέος ρόλος της παράταξης που φιλοδοξούμε να συγκροτήσουμε με στόχο την
δικαίωση του κλάδου και την συμβολή του στο ξεπέρασμα της αντίθεσης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και συνακόλουθα στην απελευθέρωση της επαγγελματικής δράσης των πτυχιούχων
της.
Το μοντέλο εκπαίδευσης δεν μπορεί παρά να έχει προοδευτικό αναπτυξιακό και δημοκρατικό
χαρακτήρα και τα επιστημονικά πεδία που οδηγούν στο επάγγελμα ασφυκτιούν μέσα σε ένα
νομοτεχνικό επαγγελματικό περιβάλλον της δεκαετίας του 1930.
Αυτό το μοντέλο, όποιος δεν το πολεμήσει, είναι εχθρός του κλάδου και τρέφει αυταπάτες αν
πιστεύει ότι, μπορεί να δικαιωθεί σε ένα σύστημα που το Τ.Ε.Ε θα συνεχίζει να είναι
ταυτόχρονα:
 τεχνικός σύμβουλος του κράτους
 επαγγελματικός φορέας μόνο μιας κατηγορίας μηχανικών και
 «Ανώνυμη» εταιρεία παροχής υπηρεσιών,
Πιστεύουμε ότι αυτή η ανατροπή μπορεί να προέλθει από κινήσεις και πολιτικές δυνάμεις που
πιστεύουν σε ένα προοδευτικό - με κοινωνικές ευαισθησίες - μοντέλο ανάπτυξης της χώρας,
δηλαδή, από πολιτικές δυνάμεις του σύγχρονου δημοκρατικού χώρου ..
Η αλλαγή του κράτους και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, απαιτεί
συμπόρευση της εθνικής αυτογνωσίας με τον προοδευτικό λαϊκό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό
προσανατολισμό των κοινωνικών κινημάτων και των πολιτικών δυνάμεων της .
Βασικό πλαίσιο αρχών για το κλάδο
Αρχές που πρέπει να διέπουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ

Οι ρυθμίσεις για την επαγγελματική κατοχύρωση πρέπει να καλύπτουν πλήρως και
με σαφήνεια όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τα αντίστοιχα περιεχόμενα σπουδών
των Τμημάτων (ειδικότητα) προκειμένου να μην τυγχάνουν αμφισβήτησης από τις υπηρεσίες του
Κράτους
Επίσης πρέπει:
 να λαμβάνεται ρητά υπόψη ο ανώτατος χαρακτήρας των ΤΕΙ σύμφωνα με τους νόμους
2916/01 (άρθρο 6) και 3549/07 (άρθρο 2),
 να εξασφαλίζεται η αυτόνομη επαγγελματική δράση για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι.,
 να μην είναι υποδεέστερα από αυτά που αποκτούν οι ακαδημαϊκά ισότιμοι με τα Τ.Ε.Ι,
Πτυχιούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον οι Πτυχιούχοι των Κολεγίων μέσω της 05/36
οδηγίας .
 Οι τετραετείς σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση δεν οδηγούν σε βοηθητικούς ρόλους
στην παραγωγή, όπως επιθυμούν κάποιοι.
 ούτε οι πενταετείς σπουδές σε υπερεπαγγελματίες πολλαπλών αντικειμένων.
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Επιμελητηριακή οργάνωση πτυχιούχων ΤΕΙ - Μεταβατικό στάδιο

Δεδομένου ότι με το ν.4009/2011 διατηρήθηκε ο διαχωρισμός σε τεχνολογικό και
πανεπιστημιακό τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση και επειδή δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί από την
Πολιτεία η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ΤΕΙ, κάθε συζήτηση για διεύρυνση
υφισταμένων επιμελητηρίων ανά επιστημονικό κλάδο, είναι πρόωρη και επικίνδυνη για τους
πτυχιούχους των ΤΕΙ .
Επομένως θα πρέπει να προηγηθεί η Επιμελητηριακή οργάνωση και ενίσχυση των
Επαγγελματικών φορέων των πτυχιούχων ΤΕΙ, ως ΝΠΙΔ , σε επίπεδο Σχολής για μηχανικούς και
Γεωπόνους (π.χ ΣΤΕφ – Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) ή (ΣΤΕΓ – ΠΕΠΤΕΓ), αλλά και σε επίπεδο επαγγελμάτων - σε
ορισμένες άλλες σχολές των ΤΕΙ - όπως (Λογιστές – ΣΥΠΕΛΕ,) ή (Στελέχη - Χρηματιστές –
αναλυτές, ΣΠΕΔΟΕΠ) κ.λ.π, με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα έως ότου
αναδιαρθρωθούν οι δυο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, για να είναι εφικτή με προϋποθέσεις
η ενοποίηση των επαγγελματικών επιμελητηρίων.
Παράλληλα
• Απαιτείται άμεσα από τα υφιστάμενα σχέδια Π.Δ να αναιρεθούν όλες οι απαράδεκτες
διατάξεις που παρεισέφρησαν στα εγκεκριμένα από το ΣΑΤΕ (2008) σχέδια ΠΔ ( περί «επιπέδων
ευθύνης», «Φάσμα και όρια» , « διευρυμένο επιμελητήριο») ή άλλες που δεν είχαν γίνει αποδεκτές
το 2008, όπως επισημάνθηκαν και από το Σ.τ.Ε.
Ενιαία Επιμελητηριακή οργάνωση πως και πότε μπορεί να γίνει ;
Όταν καταργηθούν:
 όλα τα ΝΠΔΔ - επαγγελματικοί Φορείς και να εναρμονίσουν την λειτουργία τους με τους
αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς οι οποίοι είναι ΝΠΙΔ.

Όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες διατηρούν τα αντίστοιχα επαγγέλματα
«κλειστά» σε βάρος πτυχιούχων ΤΕΙ - οι οποίοι - αν και διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα - δεν
μπορούν να μπουν στο επάγγελμα (λόγω αναχρονιστικής νομοθεσίας προ του 1982) με
αποτέλεσμα να καταλύεται η ισονομία που απαιτεί το Σύνταγμα.
Εφόσον λοιπόν διασφαλιστεί ο ρόλος και το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος των πτυχιούχων
ΤΕΙ - ως αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης - τότε θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
για την έναρξη ενός ειλικρινούς διαλόγου πάνω σε μια επίκαιρη ατζέντα θεμάτων για ενιαίους
επαγγελματικούς φορείς, όπως:
• Η δυνατότητα ενοποίησης των υφισταμένων επαγγελματικών και επιμελητηριακών
φορέων των πτυχιούχων των δυο τομέων των ΑΕΙ, σε ισότιμη βάση.
• Η σύσταση Αρχής ( ΝΠΙΔ)
ευρωπαϊκά πρότυπα

αδειοδότησης πτυχιούχων ΑΕΙ με βάση αντίστοιχα

• Εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων,
με βάση τα γνωστικά αντικείμενα και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή πρακτική.
• Εκσυγχρονισμός τεχνικής νομοθεσίας και πλήρη απελευθέρωση της άσκησης των
επαγγελμάτων ανώτατης εκπαίδευσης δηλ, εναρμόνιση τους με τα σημερινά εκπαιδευτικά
προγράμματα της χώρας.
• Θέσπιση σύγχρονων κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.
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Η πρόταση μας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΕΙ
Οι μέχρι τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι - Πανεπιστήμια), δεν αποτελούν
ουσιαστική θεσμική παρέμβαση, για να ξεπεραστούν οι χρόνιες αγκυλώσεις που εντοπίζονται
από όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Γι’ αυτό προτείνουμε
Εσωτερική αναδιάρθρωση και των δυο Τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με μείωση των
υπαρχόντων ιδρυμάτων στα πλαίσια ενός νέου Α.Ε.Ι, δηλ:
 Ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου των δυο τομέων των Α.Ε.Ι (ενιαία δομή και λειτουργία)
με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε Α.Ε.Ι ανά Περιφέρεια, να λειτουργούν δυο διακριτοί τομείς:
α. Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών (θα περιλαμβάνει σχολές ή τμήματα και από τους
δυο σημερινούς τομείς)
β. Τομέας Κοινωνικών - Ανθρωπιστικών Επιστημών (θα περιλαμβάνει τμήματα η σχολές
και από τους δυο σημερινούς τομείς)
 Τα νέα Α.Ε.Ι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20 σε όλη την χώρα και σίγουρα πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον ΕΝΑ σε κάθε Περιφέρεια καλύπτοντας και τους δυο τομείς.
 Σε κάθε νέο Α.Ε.Ι δημιουργείται προπαρασκευαστικό έτος σπουδών ανά σχολή και ανά
τομέα στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα κοινά γενικά μαθήματα και στο δεύτερο έτος γίνεται η
επιλογή της ειδικότητας ή κατεύθυνσης και του αντίστοιχου τμήματος.
 Η σχολή προτείνεται ως κυρίαρχη ακαδημαϊκή μονάδα όπου αυτό επιτρέπεται από την
φύση των σπουδών.
 Καθιέρωση μέγιστης διάρκειας προπτυχιακών σπουδών τεσσάρων ετών σε κάθε Α.Ε.Ι,
ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις διοργάνωσης προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Αξιολόγηση όλων των ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν, ώστε
να αποκατασταθεί η πραγματική δυναμική όλων των Α.Ε.Ι.
 Επιστροφή στις κλασικές γενικές ειδικότητες και κατάργηση των υπερεξειδικευμένων
Τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων και στους δυο τομείς, ώστε να δημιουργηθεί
χώρος για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
Καθιέρωση δυο τύπων μεταπτυχιακών σπουδών:
−

α. με στόχο την επαγγελματική εμβάθυνση στην ειδικότητα (κατεύθυνση).

− β. Μεταπτυχιακό προχωρημένων σπουδών που θα στοχεύει στη Διδακτορική διατριβή και
Ερευνα.
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της αυξημένης ζήτησης από τους υποψηφίους, στις σχολές
των κεντρικών Α.Ε.Ι που συνδέονται με «κλασσικά» επαγγέλματα, θα πρέπει να υπάρξει:
 Παροχή κινήτρων στα Α.Ε.Ι της Περιφέρειας τόσο στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
(Προσέλκυση επιστημόνων κύρους, ακαδημαϊκά – ερευνητικά κίνητρα και διευκολύνσεις) όσο και
στους φοιτητές (υποτροφίες, δωρεάν στέγαση, εξασφάλιση μερικής απασχόλησης κ.λ.π) με στόχο
την ενίσχυση τους έναντι των κεντρικών Α.Ε.Ι.
 Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την Ανωτάτη Δημόσια Εκπαίδευση και
ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν επέλθει στο ευρωπαϊκό και εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα
μετά το 1982.
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 Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων για όλους, χωρίς διακρίσεις και
στεγανά, στα πλαίσια των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και επαγγελματική εξέλιξη
όλων των Πτυχιούχων με βάση:
1. τον α΄ ακαδημαϊκό τίτλο,
2. την εμπειρία και
3. την ενσωμάτωση νέων γνώσεων (δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακές σπουδές
εμβάθυνσης).

Στρατηγικός στόχος όλων των ανωτέρω είναι:
 Η ενοποίηση της δομής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι, για μείωση του λειτουργικού κόστους,
και ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών σε αυτά.
 Η καθιέρωση κανόνων βιωσιμότητας ώστε να διατηρηθεί ο Δημόσιος και δωρεάν
χαρακτήρας των ΑΕΙ, στην πράξη και όχι στα λόγια.
 ουσιαστική διασύνδεση των Α.Ε.Ι με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και την
αγορά εργασίας, με ακαδημαϊκή αυτοτέλεια.

 Η διασφάλιση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων των ήδη πτυχιούχων,
πριν την λήψη μέτρων για την ενοποίηση των Α.Ε.Ι και την αναδιάρθρωση τους σε δυο νέους
τομείς, που προτείνουμε.
 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι
(Πανεπιστημίων & Τ.Ε.Ι), με παράλληλη αντικατάσταση όλου του απηρχαιωμένου νομοθετικού
πλαισίου (περιόδου 1930 -1982).
 Αναθεώρηση - από μηδενική βάση - του επαγγελματικού πεδίου όλων των τεχνικών
σύμφωνα με το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και υπό το φως των Ευρωπαϊκών
οδηγιών.
 την αναθεώρηση όλου του νομοθετικού πλέγματος για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά
έργα και τα επαγγέλματα καθώς και το ασφαλιστικό σύστημα των μηχανικών (κατάργηση ή
αναμόρφωση της νομοθεσίας 1927-1982).
 Την κατάργηση του Τ.Ε.Ε και σύσταση Ενιαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου με ισότιμη
ένταξη σε αυτό όλων των μηχανικών (Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού Τομέα Ανώτατης
Εκπαίδευσης), με αυτονομία στην άσκηση του επαγγέλματος για όλους - με ίδια δικαιώματα
συμμετοχής στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου.


Ανάλογη πρακτική πρέπει να ακολουθηθεί και για το Ο.Ε.Ε, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, κλπ.

Συνάδελφοι –σες
Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις παραπάνω αρχές ανεξάρτητα από τις
ιδιαιτέρες πολιτικές απόψεις του καθενός, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πειστεί ότι οι σημερινοί
κομματικοί σχηματισμοί - είτε μετέχουν είτε δεν μετέχουν στην κυβέρνηση - έχουν κατανοήσει το
μέγεθος του προβλήματος και επειδή δεν έχουν ξεκάθαρη - ειλικρινή και αποτελεσματική πρόταση
για την επίλυση τους ! Σας καλούμε σε συμμετοχική - συμπορευση και στήριξη αυτής της
προσπάθειας γιατί είναι εφικτή και ρεαλιστική.
Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους θέσεων μας για την λειτουργία
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και τον τρόπο αντιμετώπισης των ειδικών προβλημάτων του κλάδου.
Οι υπογράφοντες:
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