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Προσ

Σθν Αναπλθρϊτρια Τπουργό Παιδείασ
κ. Σία Αναγνωςτοποφλου

υνοπτικό Τπόμνθμα
για τθν ανάγκθ Ρφκμιςθσ του πλαιςίου άςκθςθσ του επαγγζλματοσ
των Πτυχιοφχων Σ.Ε.Ι.
Παρά τθν ρθτι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ (Ιδρυτικόσ νόμοσ T.E.I 1404/1983, άρκρο 25) να ρυκμίςει τθν
επαγγελματικι κατοχφρωςθ των πτυχιοφχων των Τ.Ε.Ι, ςιμερα, μετά από 31 χρόνια, εκατοντάδεσ χιλιάδεσ
απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι, δεν ζχουν ακόμθ νομοκετικά ρυκμιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ παρότι κάτι τζτοιο είναι
αναγκαίο για να δραςτθριοποιθκοφν επαγγελματικά!
Μόνο για τθ Σχολι Μθχανικϊν των Τ.Ε.Ι (Σ.Τ.Εφ) εκκρεμι θ επαγγελματικι κατοχφρωςθ των πτυχιοφχων 22
Σμθμάτων ι κατευκφνςεων!
Ανάλογεσ εκκρεμότθτεσ υπάρχουν και ςε Τμιματα των άλλων Σχολϊν των Τ.Ε.Ι.
Το Υπουργείο Παιδείασ είναι το κατά το νόμο, αρμόδιο Υπουργείο, για τθ ρφκμιςθ τθσ επαγγελματικισ
κατοχφρωςθσ των πτυχιοφχων των Τ.Ε.Ι.
Υπιρξε δε καταδικαςτικι απόφαςθ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Σ.τ.Ε) που προβλζπει ακόμθ και καταβολι
αποηθμιϊςεων υπζρ των Μθχανικϊν Σ.Ε.Ι, διότι παρζλειψε να εκδϊςει τα Επαγγελματικά δικαιϊματα τουσ,
όπωσ ο νόμοσ ορίηει.
Οι όποιεσ ρυκμίςεισ ζχουν γίνει μζχρι ςιμερα είναι αποςπαςματικζσ και αςφνδετεσ μεταξφ τουσ κακϊσ θ
διαδικαςία μζςω τθσ ζκδοςθσ Π.Δ/των ζχει καταςτεί ατελζςφορθ και αναποτελεςματικι.
Η ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου νομοκετικοφ πλαιςίου άςκθςθσ επαγγζλματοσ για τουσ Μθχανικοφσ Τ.Ε.Ι, εξαιτίασ
τθσ απθρχαιωμζνθσ νομοκεςίασ (1930-1950) που αφορά ςτουσ μθχανικοφσ ςτθν Ελλάδα, ζχει ωσ αποτζλεςμα
νομικζσ διενζξεισ ανάμεςα ςτον τεχνικό κόςμο τθσ Χϊρασ και ζχει οδθγιςει πολλοφσ από αυτοφσ ςε πολυάρικμεσ
προςφυγζσ ςτα Δικαςτιρια με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτισ ςυναλλαγζσ, ςτθν οικονομία και το δθμόςιο ςυμφζρον.
Μετά και τθν επαγγελματικι κατοχφρωςθ των αποφοίτων των ιδιωτικϊν Κολλεγίων δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι το πρόβλθμα τθσ ρφκμιςθσ του πλαιςίου άςκθςθσ του επαγγζλματοσ αρκετϊν ειδικοτιτων ςτα
ανϊτατα Τ.Ε.Ι δεν είναι τεχνικό, οφτε ακαδθμαϊκό, αλλά κατεξοχιν πολιτικό κζμα.
Προκειμζνου να ςταματιςει θ επαγγελματικι ομθρία χιλιάδων πτυχιοφχων του Τεχνολογικοφ Τομζα τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ είναι απολφτωσ αναγκαία θ άμεςθ ρφκμιςθ των επαγγελματικϊν δυνατοτιτων των
Πτυχιοφχων Μθχανικϊν, αλλά και των Πτυχιοφχων άλλων Σχολϊν Τ.Ε.Ι, με ςαφείσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ οι
οποίεσ κα αίρουν αμφιβολίεσ και χρόνιεσ αγκυλϊςεισ.

Επιμελθτθριακι οργάνωςθ των Πτυχιοφχων των Σ.Ε.Ι.
Δεδομζνου ότι θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ ςε παρά πολλζσ ειδικότθτεσ απαιτεί:
 τθν φπαρξθ επιμελθτθρίου με αρμοδιότθτεσ,
 υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ μελϊν,
 παροχι άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ
και προκειμζνου να διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον και παράλλθλα οι εν λόγω πτυχιοφχοι να
αντιμετωπίςουν «επί ίςοισ όροισ» τον ακζμιτο ανταγωνιςμό που υφίςτανται από τουσ πτυχιοφχουσ του
Πανεπιςτθμιακοφ τομζα, αλλά και από τουσ αποφοίτουσ των Κολλεγίων, θ Πολιτεία κα πρζπει να προχωριςει
ςτθν επιμελθτθριακι οργάνωςθ των επαγγελματικϊν Φορζων των Πτυχιοφχων του τεχνολογικοφ τομζα ανά
Σχολι.
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