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ηοσ

Υποσργείοσ

Κχξηε Πξφεδξε,
Σε απάληεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνχ, ε ζέζε ηεο «ΔΝΟΤΗΤΑΣ» ζρεηηθά κε ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ –Πνιπλνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ηα
Α.Δ.Ι., είλαη :
Τν άξζξν 11 πνπ άκεζα ή έκκεζα αθνξά ηα ΤΔΙ θαη ηνπο απνθνίηνπο ηνπο,
αλαθέξεη:
α. Αλαγλσξίδεηαη σο εληαίν θαη Αδηάζπαζην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ
(Integrated Master: Master of Science) ην δίπισκα πνπ απνλέκεηαη θαηφπηλ
επηηπρνχο νινθιήξσζεο Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ κε ρξφλν θνίηεζεο ίζν ή
κεγαιχηεξν κε πέληε έηε, κε 300 θαη’ ειάρηζηνλ Ι.Δ.Μ..
β.
Αλαγλσξίδεηαη φηη ν παξαπάλσ ηίηινο ζπνπδψλ master
απνλέκεηαη
αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ.
γ.
Αιιάδεη ην ζχζηεκα κέηξεζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ζε ηζνδχλακεο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Ι.Δ.Μ)
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Διαφωνούμε

Σηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) κε ηηο ηζνδχλακεο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Ι.Δ.Μ.) δηφηη, κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Υ.Α
Φ5/89656/Β3, ΦΔΚ 1466/07) νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνδίδνληαη ζε θάζε
κάζεκα, παξάδνζε, ζεκηλάξηα, πξαθηηθή άζθεζε, πηπρηαθή εξγαζία θαη
νηηδήπνηε άιιν είλαη απαξαίηεην ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ εθάζηνηε επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) ζε ηζνδχλακεο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Ι.Δ.Μ.), ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ησλ ΤΔΙ δελ
ζα απνδίδεη θακία (Ι.Δ.Μ.) αθνχ ζηελ β παξάγξαθν ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, πνπ
θαζνξίδεη ηηο Ι.Δ.Μ. δελ αλαθέξεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε.

Γηφηη κπαίλνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ απνθνίησλ ησλ
ειιεληθψλ ΑΔΙ γηα παξαπέξα ζπνπδέο θαη εξγαζία ζην εμσηεξηθφ.
Μπαίλνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο δπλαηέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ην
ΑΔΙ κπνξεί λα επηηχρεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνβιέπνληαη
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ECTS (απνθιείνληαη έκκεζα κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε
ηηο επηρεηξήζεηο ή πξαθηηθή άζθεζε θ.ιπ).

Με ηελ Αλαγλψξηζε σο εληαίν θαη Αδηάζπαζην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθνχ
Δπηπέδνπ (Integrated Master: Master of Science) ηνπ δηπιψκαηνο ησλ
Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ (είλαη ζθαλδαιψδεο θαη ξνπζθεηνινγηθή
ε de facto αλαγλψξηζε πνπ επηρεηξεί ην Υπνπξγείν Παηδείαο κε ην Ννκνζρέδην)
δηφηη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη λα επηηχρεη ην λνκνζρέδην είλαη λα
θαηνρπξψζεη ζεζκηθά φηη ν Μεραληθφο ζηελ Διιάδα είλαη κφλν ν θάηνρνο
Δληαίνπ θαη Αδηάζπαζηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ (Integrated
Master: Master of Science) 5εηνχο θνίηεζεο θαη φρη απφθνηηνη ζρνιψλ 4εηνχο
θνίηεζεο έζησ θαη κε Master.
Με ηελ πξφβιεςε απηή ηθαλνπνηείηαη ην ρξφλην αίηεκα ηνπ ΤΔΔ θαη ηνπ
Πνιπηερλείνπ, πιήηηνληαη δε ζεζκηθά ηα Αλψηαηα Τερλνινγηθά Ιδξχκαηα ηεο
ρψξαο θαη νη απφθνηηνί ηνπο νη νπνίνη ππνβαζκίδνληαη επαγγεικαηηθά θαη
αθαδεκατθά .

Με ηελ αλαδξνκηθή απνλνκή ηνπ master απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
πηπρίνπ, δηφηη ε αλαδξνκηθφηεηα εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη παξάλνκε,
αγγίδεη ή μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο θαηδξφηεηαο, θαζψο ζα βξεζνχλ κε
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν αθφκα θαη απφθνηηνη πνπ έρνπλ πάξεη πηπρίν ή δίπισκα
πξηλ 30 ή 40 ρξφληα θαζψο θαη φινη νη ζπληαμηνχρνη….
Δθηφο απηνχ, αλαινγηζηείηε ηελ αδηθία πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, αθνχ έηζη ζα αλαηξαπνχλ βίαηα κε ην παξφλ λνκνζρέδην φινη νη
ηζρχνληεο λφκνη, ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο, ην βαζκνιφγην, ην
κηζζνιφγην, πξηκνδνηψληαο κε 160 κφξηα (κνξηνδφηεζε κεηαπηπρηαθνχ) φινπο
ηνπο ππαιιήινπο απνθνίηνπο ζρνιψλ πεληαεηνχο θνίηεζεο, έλαληη φζσλ ήδε
έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ κε επηπιένλ θνίηεζε.
Σηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα επηθέξεη δπζαλάινγε εμέιημε ζηελ ηεξαξρία θαη
αλαηξνπή ησλ φπνησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.

Γηφηη ελψ γλσξίδεη ν Υπνπξγφο φηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν Δζληθφ Πιαίζην
Πξνζφλησλ, ζπεχδεη κέζα απφ ην Ν/Σ λα πξνθαηαιάβεη ηνπο πάληεο,
θαηαηάζζνληαο ηα πνιπηερλεία ζην 7ν επίπεδν, ηα ΤΔΙ ζην 6ν επίπεδν,
πξνγξάθνληαο δε φηη ηα ΤΔΙ πξν ηνπ 2001 θαη ηα ΚΑΤΔΔ ζα θαηαηαρζνχλ ζην
επίπεδν 5 καδί κε απηά ησλ απνθνίησλ ησλ ΙΔΚ.
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Προτείνουμε:








Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε
εμαληιεηηθφ δηάινγν, έηζη φπσο έρεη ππνζρεζεί ν Υπνπξγφο, δειαδή ζα
πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε νκεξία ησλ απνθνίησλ ΤΔΙ κε ηελ κε έθδνζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαζθαιίδεη ηε
δηαδηθαζία ηζνηίκεζεο φισλ ησλ κέρξη ηψξα πηπρίσλ ( ΚΑΤΔΔ- ΤΔΙ- ΤΔΙ κεηά
2001) ψζηε λα εθιείςνπλ ζηαδηαθά νη εθθξεκφηεηεο πνπ έρεη ε πνιηηεία
απέλαληη ζε ρηιηάδεο απνθνίηνπο θπξίσο ησλ ΤΔΙ θαη λα θιίζνπλ νη ακαξηίεο
ηνπ παξειζφληνο.
Να απνζαθεληζζεί θαηεγνξεκαηηθά φηη ην πηπρίν επηπέδνπ Bachelor, είλαη ε
κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα απξφζθνπηε πξφζβαζε ζην επάγγεικα.
Η απφθηεζε πηπρίν επηπέδνπ Bachelor επηηπγράλεηαη κε θνίηεζε δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ,
ελαξκνληδφκελνη κε ην επξσπατθφ πιαίζην
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο φπσο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα 47 θξάηε πνπ έρνπλ
απνδερζεί ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα.
Η πξαθηηθή άζθεζε λα απνδίδεη ζηνλ θνηηεηή ησλ πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Η «αληηθαηάζηαζε» ησλ (ECTS) κε (Ι.Δ.Μ.) ζα πξέπεη λα γίλεη κφλνλ φηαλ
εμαζθαιηζηεί φηη ηα ππφινηπα θξάηε ζα ηηο αλαγλσξίδνπλ σο ηζνδχλακεο κε ηηο
πηζησηηθέο, αλ θαη δελ δίδεηαη θακία εμήγεζε γηα ηελ αλάγθε απηήο ηεο
«αληηθαηάζηαζεο».
Απφ ην επφκελν εθπαηδεπηηθφ έηνο ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο master ζην 5ν έηνο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο ηελ
αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο
δηάθξηζε πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ λα νδεγεί ζε πιήξε άζθεζε
επαγγέικαηνο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, πνπ παγθφζκηα ζεσξείηαη σο
ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζε ηνκέα ηεο εηδηθφηεηαο θαη φρη ζε φιν ην θάζκα ηεο
εηδηθφηεηαο.

Δπεηδή δηαθξίλνπκε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ κηα ππέξκεηξε θαη
επηιεθηηθή επαηζζεζία, κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο
απνθιεηζηηθήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη απηή
ε αίζζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ παληειή απνπζία θάπνηαο ξχζκηζεο γηα ηνπο
απνθνίηνπο ησλ ΤΔΙ, πνπ εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, απφ ηελ ίδξπζε ησλ ζρνιψλ
ηνπο, αθφκα εθθξεκνχλ θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε έθδνζε ησλ Π.Γ. γηα ηελ ξχζκηζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, καο δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα: Αθνχ ην
πξψην λνκνζέηεκα γηα ηελ Αλσηάηε εθπαίδεπζε ηθαλνπνηεί πιήξσο θαη
απνθιεηζηηθά ην βαζηθφ αίηεκα ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ηνπ ΤΔΔ ζε ζρέζε πάληα κε ηα
ΤΔΙ θαη αθνχ απνθαζίδεηαη λα δνζεη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο αθφκα θαη ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο Γηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο πνην ζα είλαη ην επφκελν βήκα;
Τν επφκελν ρξφλην αίηεκα ηνπ ΤΔΔ είλαη λα κελ αλαγλσξίδνληαη σο κεραληθνί νη
απφθνηηνη ησλ ΤΔΙ, έξγν πνπ πξνθαλψο ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη - κε βάζε ην
παξφλ λνκνζρέδηφ - ν κέρξη πξφηηλνο πξφεδξνο ηνπ ΤΔΔ , αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο
θ.Σπίξηδεο ζην ζπλαξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
ΥΠΟΜΔΓΙ, απνθιείνληαο ηνπο ΤΔ Μεραληθνχο απφ ην επάγγεικα.
Με απηφ ην λνκνζρέδην, εμππεξεηνχληαη κεξνιεπηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ
ησλ ΠΔ Μεραληθψλ δηθαηψλνληαο έλα παξάινγν αίηεκα ηεο ζπληερλίαο ηνπ ΤΔΔ,
εθεπξίζθνληαο ηελ Διιεληθή παηέληα ρνξήγεζεο απηφκαηνπ αλαδξνκηθνχ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ! Δίλαη κηα παγθφζκηα πξσηνηππία, ε νπνία φκσο δπζηπρψο
δελ ζα δψζεη θαλέλα θχξνο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Τνπλαληίνλ κάιηζηα, ζα
εθηεζνχκε δηεζλψο!
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Ζητάμε :






Τελ άκεζε απφζπξζε ηνπ ζθαλδαιψδνπο, αληηεπηζηεκνληθνχ, ζπληερληαθνχ,
ξνπζθεηνινγηθνχ, & δφιηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ννκνζρεδίνπ πνπ πιήηηεη ζεζκηθά
ηα Αλψηαηα Τερλνινγηθά Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ππνβαζκίδεη επαγγεικαηηθά
θαη αθαδεκατθά ηνπο απνθνίηνπο ησλ.
Να δεηεζεί άκεζα ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο
Να δεηεζεί απφ φιεο ηηο Δλψζεηο θαη Οκνζπνλδίεο ησλ ΤΔ Μεραληθψλ, αιιά
θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ησλ ΤΔΙ ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ θαη θνηλή
δξάζε γηα ηα πξνβιεπφκελα ζην λνκνζρέδην.
Τέινο, θαινχκε ην πξνεδξείν ηεο ΚΓΔ σο ην αλψηαην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν
ηνπ θιάδνπ, λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αλαιάβεη άκεζα φιεο
εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο ζπληνλίδνληαο φια ηα ζπλδηθαιηζηηθά θαη ζεζκηθά
φξγαλα ησλ πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ.

Τπεύθςνορ ζςνδςαζμού
ΚΟΤΜΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
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