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Ο Γόρδιος ∆εσµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ,
Στη συνέντευξη τύπου της 11/11/2008 µεταξύ άλλων τονίσατε ότι,
«Σε όλη την Ευρώπη η τάση των Σχολών από τις οποίες αποφοιτούν ∆ιπλ. Μηχανικοί είναι να
αυξάνουν τα χρόνια σπουδών. Υπάρχουν σχολές µε τέσσερα, πέντε ή έξη χρόνια σπουδών. Αυτές
των τεσσάρων χρόνων παράγουν εξειδικευµένους µηχανικούς σε ένα στενό πεδίο γνώσεων, που
όµως οι παραγωγικές δυνατότητες ή η διεθνής εµβέλεια της χώρας τους εγγυάται την απασχόληση.
Στην Ελλάδα αυτό δεν µπορεί να συµβεί. Τα πέντε χρόνια ενιαίων σπουδών είναι προϋπόθεση.
∆εν µπορούν κατά συνέπεια να υπάρχουν ΤΕΙ της Ανώτατης Εκπαίδευσης που να παράγουν
Μηχανικούς, αντίστοιχους των Πολυτεχνικών Σχολών. ∆εν τα έχουµε ανάγκη. Οι απόφοιτοί τους,
πέραν από το πρόβληµα της απασχόλησης, θα αντιµετωπίσουν το καθόλου αµελητέο πρόβληµα της
σύγκρουσης συνθηκών εργασίας µε προσδοκίες που τους καλλιεργήθηκαν στη Σχολή τους.
Αυτά τα ΤΕΙ ή θα πρέπει να γίνουν κανονικές πολυτεχνικές σχολές µε τις προϋποθέσεις που
οι πολυτεχνικές σχολές λειτουργούν (χρόνια, καθηγητές, εργαστήρια, χρηµατοδότηση), ή θα
πρέπει να επανέλθουν στη λογική παραγωγής ανώτερων στελεχών εφαρµογής ή θα πρέπει
να κλείσουν.(η υπογράµµιση δική µας)
∆εν µπορούν, σε καµιά περίπτωση, να προσδιορισθούν επαγγελµατικά δικαιώµατα, που σχετίζονται
άµεσα µε την ασφάλεια των κατασκευών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε βάση τις σπουδές σε
ΤΕΙ που δεν υπάρχουν παρά µόνο στα χαρτιά και αυτά να δοθούν αναδροµικά σε όλους όσους έχουν
αποφοιτήσει από ΤΕΙ ανώτερης εκπαίδευσης, από ΚΑΤΕΕ, από ΚΑΤΕ, από µέσες σχολές που έχουν
ισοτιµηθεί µε αυτά.»

Γνωρίζετε ότι, ήδη έχουµε τοποθετηθεί υπέρ των θέσεων του ΕΜΠ όπως αυτές
εκφράζονται από τον Πρύτανη κύριο Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ. Συγκεκριµένα, δώσαµε στην
δηµοσιότητα το ακόλουθο δελτίο τύπου στις 4/11/2008.
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Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ
κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη
Όταν ο 1ος επιτυχών στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΕΜΠ, που συγκέντρωσε 19.883 µόρια το 2008, σε πέντε έτη θα έχει δίπλωµα και
300ECTS (πιστωτικές µονάδες),
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ΠΗΓΗ ΥΠΕΠΘ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Όριον-IdEF

ο τελευταίος επιτυχών στο τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαµίας, που συγκέντρωσε 8.694
µόρια το 2008, σε πέντε έτη θα έχει πτυχίο ΑΤΕΙ συν master µε συνολικά 300ECTS
(πιστωτικές µονάδες),
είναι δίκαιο το αίτηµα του ΕΜΠ να θεσµοθετηθεί το 5ετές δίπλωµα που απονέµει
στους διπλωµατούχους του ως master.
Υπάρχει όµως µια τεχνική λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε τη δοµή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης που προβλέπει τρία έτη σπουδών για το πτυχίο (180ECTS),
στη συνέχεια δύο έτη σπουδών για το master (120ECTS) και ακόµα τρία έτη σπουδών για
το διδακτορικό (180ECTS).
∆εν φαίνεται πότε απονέµεται το πτυχίο !
Κύριε Πρύτανη του ΕΜΠ, επιτρέψτε µας να υποστηρίζουµε το δίκαιο και χρήζον άµεσης
επίλυσης αίτηµά σας, επιτρέψτε µας όµως να πιστεύουµε ότι δε φταίνε για όλα τα
Κολλέγια και ότι η θεσµοθέτηση τους δεν θα υποβαθµίσει την Ανώτατη Εκπαίδευση της
Ελλάδος.

Οφείλουµε όµως να κάνουµε µικρή ιστορική αναδροµή, η οποία από µια µεριά δικαιολογεί
και την πικρία που εκφράζετε ως ΤΕΕ προς τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας, από την
άλλη θα φωτίσει όλα τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην απόφαση C-274/05 του ∆ΕΚ,
στο µέρος που αφορά το ΤΕΕ.

ΤΟ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Το ΣτΕ ασχολήθηκε µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/48/ ΕΟΚ µετά από προσφυγές
ελλήνων υπηκόων κατόχων διπλωµάτων της Ε.Ε(1329-33/2003).
Σύµφωνα µε το ιστορικό, "ο αιτών, (αναφερόµεθα σε µια των υποθέσεων) ήταν Έλληνας
υπήκοος και κάτοχος τίτλου (Diplοme Ingenieur), που του χορηγήθηκε κατόπιν σπουδών
σε

εκπαιδευτικό

ίδρυµα

(Fachhochschule

Frankfurt

am

Main)

που

εδρεύει

στην

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
Ο αιτών είχε καταθέσει στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΕ) (δηλ. το αντίστοιχο ∆ΙΚΑΤΣΑ για την επαγγελµατική
ισοτιµία) αίτηση και το ΣΑΕΙΤΕ εξέδωσε απόφαση µε την οποία του αναγνωρίστηκε "το
δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµα του ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ) και να
φέρει τον αντίστοιχο επαγγελµατικό τίτλο, συνοδεύοντας αυτόν µε τον ακαδηµαϊκό τίτλο
που απέκτησε, σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆. 165/2000.
Στη συνέχεια ο αιτών, υπέβαλε στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) αίτηση εγγραφής
στα µητρώα του Επιµελητηρίου, συνοδευόµενη από την προµνησθείσα απόφαση του
ΣΑΕΙΤΕ".
Ο αιτών θεώρησε ότι το ΤΕΕ απέρριψε σιωπηρώς την αίτηση του, αφού δεν την απεδέχθη
τρεις µήνες µετά την κατάθεση της και προσέφυγε στο ΣτΕ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
«∆έχεται την κρινοµένη αίτηση.
Ακυρώνει, κατά τα εκτιθέµενα στο αιτιολογικό, τη σιωπηρά απόρριψη, από το ΤΕΕ της
υποβληθείσης αιτήσεως εγγραφής του αιτούντος στα µητρώα του.
Αναπέµπει την υπόθεση στο ΤΕΕ προκειµένου να εγγράψει πάραυτα τον αιτούντα στα
µητρώα του…»
Είχε προηγηθεί ήδη (23/2/03), η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ) σύµφωνα µε την οποία «Είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί, η εγγραφή ελλήνων
διπλωµατούχων µηχανικών της αλλοδαπής στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)
µε βάση θετική απόφαση του ΣΑΕΙΤΕ και µε την απόδειξη της επί τον ελάχιστο νόµιµο
χρόνο ασκήσεως του επαγγέλµατος στην αλλοδαπή.»
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Όπως επίσης είχε προηγηθεί (19/2/03) η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
παραποµπή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο «για τη µη συµµόρφωση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/48 καθώς και την πληµµελή εφαρµογή της εν
λόγω οδηγίας ιδίως για τα επαγγέλµατα του µηχανικού και του εκπαιδευτικού.»
Μετά από την παραποµπή αυτή σε συνέντευξη του τότε πρύτανη του Πολυτεχνείου κ.
Ξανθόπουλου Θ. και του αντιπροέδρου του ΤΕΕ κ. Αλαβάνου Ι. που εξέφραζαν τις απόψεις
των ΕΜΠ και ΤΕΕ τονίστηκε «ότι οι τριετείς σπουδές δεν επαρκούν για τους
µηχανικούς, καθώς σε µια χώρα µε έντονη σεισµικότητα, είναι αδιανόητο να παρέχεται
δυνατότητα µελέτης και κατασκευής σε άτοµα που δεν έχουν καν διδαχθεί την έννοια του
αντισεισµικού κανονισµού, και κατηγόρησαν το ΥΠΕΠΘ ότι δεν έπραξε τα δέοντα.»
Το Υπουργείο Παιδείας αντέδρασε άµεσα και µε δελτίο τύπου που εξέδωσε την εποµένη 5
Μαρτίου 2003 απαντά στο ΤΕΕ ότι δεν δικαιούται δια να οµιλεί διότι αυτό δεν έπραξε τα
δέοντα όταν έπρεπε. Αναλυτικά αναφέρονταν τα εξής:
«Η

οδηγία

Τριτοβάθµιας

89/48/Ε.Ο.Κ.
Εκπαίδευσης,

εισάγει
που

ένα

γενικό

πιστοποιούν

σύστηµα

αναγνώρισης

επαγγελµατική

διπλωµάτων

εκπαίδευση

ελάχιστης

διάρκειας τριών ετών και οδηγούν στην αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της χώρας προέλευσης και τις εθνικές νοµοθετικές
προσαρµογές, όπως αυτές είχαν συµφωνηθεί κατά την διάρκεια κατάρτισης της Οδηγίας.
Η ως άνω Οδηγία κοινοποιήθηκε στα Κράτη Μέλη στις 4-1-1989 και σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις έπρεπε να ενσωµατωθεί στο εθνικό µας δίκαιο εντός διετίας και το
αργότερο µέχρι 5-1-1991. Όσο τώρα διατείνεται το ΤΕΕ έπρεπε να είχαν προβληθεί
τότε, ως δηλαδή την 5-1-1991.
Έχει επανειληµµένα τονισθεί και επαληθευθεί έκτοτε στην κοινοτική πρακτική, ότι η
άρνηση εφαρµογής κοινοτικών οδηγιών οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο
οδηγεί σε παράλογα και εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Είναι φανερό ότι µόνον ο ουσιαστικός διάλογος η σοβαρότητα των θέσεων

και η

συνεργασία

φέρει

όλων

των

εµπλεκόµενων

Υπουργείων

και

φορέων

µπορεί

να

παραγωγικά αποτελέσµατα, καθώς το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν προσδιορίζει τις
αποφάσεις του από ρητορικές απευθυνόµενες στην εγχώρια κατανάλωση.»

ΠΩΣ Ο∆ΗΓΗΘΗΚΑΜΕ Ε∆Ω
Το ΤΕΕ, όλα αυτά τα χρόνια περισσότερο ασχολείτο µε την «ανωτατοποίηση των ΤΕΙ»,
ενώ δεν εκτίµησε, ως άµεσο τον κίνδυνο των εισαγοµένων Μηχανικών τετραετούς
φοίτησης, αφού το ΥΠΕΠΘ δεν ενσωµάτωνε την 89/48.
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Υπενθυµίζουµε ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ στο εθνικό µας δίκαιο έγινε µε
καθυστέρηση εννέα ετών τον Ιούνιο του 2000 όταν ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η οξύτατη
αντιπαράθεση πανεπιστήµιων και ΤΕΙ για την «ανωτατοποίηση».
Το θέµα το οποίο ετίθετο ήταν αν η «ανωτατοποίηση» αφορούσε και τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αποφοίτων ΤΕΙ, δηλαδή αν θα τους αναβάθµιζε από την κατηγορία Τ.Ε.
στην Π.Ε και αν θα εξαναγκάζετο το ΤΕΕ να εγγράψει τους πτυχιούχους ΤΕΙ ως µέλη του.
Την απάντηση έδωσε ο νόµος 2916/01 ο οποίος διορθώνει το άρθρο 76 (του ∆ηµοσίου
Υπαλληλικού Κώδικα) ως εξής:
«Θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισµού
ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα ιδρύµατος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης ή ισότιµο της αλλοδαπής.»
Αυτό

σηµαίνει

ότι

οι

πτυχιούχοι

και

των

«Ανωτατοποιηµένων»

ΤΕΙ

θα

συνεχίσουν να καταλαµβάνουν θέσεις Τ.Ε. στο ∆ηµόσιο, και τα Ν.Π.∆.∆ όπως
ακριβώς συνέβαινε και µέχρι τότε που η φοίτηση ήταν τριετής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εξέτασαν αν
θα µπορούσαν να αναβαθµιστούν σε Π.Ε. αξιοποιώντας την 89/48.

Την απάντηση όµως είχε δώσει ήδη µε απόφαση του το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, δεύτερο
τµήµα 2 Ιουλίου 1998, C-225/95, και ήταν αρνητική :
Σύµφωνα µε την απόφαση «Ο υπήκοος κράτους µέλους που τελεί σε κατάσταση της
οποίας όλα τα στοιχεία περιορίζονται στο εσωτερικό αυτού µόνο του κράτους µέλους δεν
µπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώµατα που παρέχει η οδηγία 89/48/ΕΟΚ …»
Το οποίο σύµφωνα µε την Επιτροπή (σκέψη 67 της απόφασης 23/10/2008, C-286/05),
«µε την απόφαση C-225/95 το ∆ΕΚ έκρινε ότι η οδηγία 89/48/ΕΟΚ δεν έχει εφαρµογή
διότι οι ενάγοντες της κύριας δίκης δεν έχουν εργαστεί, σπουδάσει ή αποκτήσει δίπλωµα
εντός άλλου κράτους µέλους»
Η υπόθεση όµως συνεχίστηκε εντυπωσιακά.

Τον Ιούνιο του 2002 µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β'771/21-6-02
µε τίτλο «Σύµπραξη των τµηµάτων ΤΕΙ στην λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν οµοταγή
πανεπιστήµια του εξωτερικού αναγνωρισµένα από το ∆ΙΚΑΤΣΑ» και προβλέπει ότι «Οι
τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα Π.Μ.Σ τα οποία εκτελούνται σύµφωνα µε τα
5

ανωτέρω, αναγνωρίζονται και ισοτιµώνται από το ∆ΙΚΑΤΣΑ µε τους ίδιους όρους και τις
ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών των προγραµµάτων του
Πανεπιστηµίου του εξωτερικού τα οποία πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου στην έδρα του
χωρίς τη σύµπραξη του ελληνικού ΤΕΙ.»
Έτσι σήµερα λειτουργούν 37 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύµπραξη ΤΕΙ µε
Πανεπιστήµια του εσωτερικού και 24 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύµπραξη
ΤΕΙ µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού. (∆ελτίο τύπου ΥΠΕΠΘ 30/10/2008)
Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό κύριο Ταλιαδούρο «µε το νόµο 3549/2007, τα ΤΕΙ
αποτελούν πλέον Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ώστε να µην τίθεται πλέον
νοµικό κώλυµα για το status των ιδρυµάτων και από το ΣτΕ. Όπως επίσης µε το νόµο
3685/2008 “περί µεταπτυχιακών σπουδών στα ΑΕΙ” δόθηκε στα ΤΕΙ δυνατότητα µετά από
αξιολόγηση όπως και στα Πανεπιστήµια να πραγµατοποιούν αυτοδύναµα µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών.»
Με βάση την ως άνω νοµοθεσία, την θεσµοθέτηση των πιστωτικών µονάδων (ECTS) και
την πρόσφατη απόφαση του ∆ΕΚ που αφορά στην αναγνώριση τίτλων ευρωπαϊκών
Πανεπιστηµίων που απονέµονται από τα ιδρύµατα σε συνεργασία µε ελληνικά Κολλέγια, οι
πτυχιούχοι των ΤΕΙ διεκδικούν 240ECTS για τις τετραετείς τους σπουδές και 60ECTS για
το master. Άρα υποστηρίζουν ότι ένας πτυχιούχους ο οποίος κατέχει πτυχίο ΤΕΙ και
master έχει πιστωθεί συνολικά 300ECTS όσα και ο διπλωµατούχος του ΕΜΠ, πλην όµως
ως πτυχιούχος πρέπει να του αναγνωριστεί η ένταξη του στην βαθµίδα ΠΕ και
επιπροσθέτως το προσόν του µονοετούς master.
Αυτό ακριβώς είναι και το σηµείο το οποίο επισηµαίνεται στο δελτίο τύπου του ΤΕΕ
(11/11/08)
«… τα ΤΕΙ ή θα πρέπει να γίνουν κανονικές πολυτεχνικές σχολές µε τις προϋποθέσεις που οι
πολυτεχνικές σχολές λειτουργούν (χρόνια, καθηγητές, εργαστήρια, χρηµατοδότηση), ή θα πρέπει
να επανέλθουν στη λογική παραγωγής ανώτερων στελεχών εφαρµογής ή θα πρέπει να
κλείσουν.» (η υπογράµµιση δική µας)

ΟΙ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στον οποίο συµµετέχουν και τα
ελληνικά ΑΕΙ,

•

τα πενταετούς φοίτησης Ελληνικά πολυτεχνεία δίνουν διπλώµατα.

•

τα τριετούς φοίτησης Αγγλικά πανεπιστήµια δίνουν Bachelor.
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•

τα τριετούς φοίτησης Γαλλικά πανεπιστήµια δίνουν Licence.

Σύµφωνα µε τον Οδηγό Σπουδών 06-07 της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ :
«Η επαναλαµβανόµενη διακήρυξη των διοικήσεων του Ε.Μ.Π., των µελών ∆ΕΠ και των
φοιτητών

περί

ισοτιµίας

Αγγλοσαξονικών

των

διπλωµάτων

Πολυτεχνείων

δεν

µας

οδήγησε

προς
µέχρι

τα

M.Sc

σήµερα

και
σε

M.Eng

των

συγκεκριµένες

αποφασιστικές ενέργειες. Επιπλέον, δεν εµπόδισε τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να
θεσµοθετήσουν ακριβώς το αντίθετο: κατά τις προσλήψεις µηχανικών στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα πριµοδοτούνται ιεραρχικά και οικονοµικά οι κάτοχοι M.Sc ή M.Eng των
Αγγλοσαξονικών Πολυτεχνείων και εποµένως έχουν υποβαθµιστεί de facto από το
ελληνικό κράτος τα πτυχία των ελληνικών πολυτεχνείων και του Ε.Μ.Π. στο
επίπεδο του B.Sc.
Γι΄ αυτή την απαράδεκτη, αλλά και τελείως άδικη µεταχείριση οι µέχρι τώρα διαµαρτυρίες
υπήρξαν χλιαρές, και το κυριότερο δεν προχώρησαν σε ουσιαστικά µέτρα κατά της
Πολιτείας. Είναι δε γεγονός ότι πολλοί τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. εγγράφονται σε
Πολυτεχνεία του εξωτερικού για την απόκτηση M.Sc ή M.Eng και για λόγους καλύτερης
µισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης.
Το Ε.Μ.Π. χορηγεί µέχρι σήµερα στους αποφοίτους του, µετά από αίτησή τους, ένα απλό
πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι «τα από το Ε.Μ.Π. χορηγούµενα διπλώµατα
θεωρούνται

από

το

Ίδρυµα

ως

πλήρως

ισότιµα

µε

τα

πτυχία

Master΄s

των

αναγνωρισµένων από αυτό ως οµοταγών Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων». Είναι, βέβαια,
προφανές ότι αυτό το ασθενές πιστοποιητικό δεν έχει ουσιαστική επίδραση στους
µελλοντικούς εργοδότες, δεδοµένου ότι δεν αναφέρει τίποτα περί της εξειδίκευσης των
αποφοίτων µας, δεν στηρίζεται από ανάλογες ενέργειες του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος και επιπλέον η όλη σύνθεση και παρουσίασή του δεν είναι πειστική.»

•

Τα τετραετούς φοίτησης ΤΕΙ δίνουν πτυχία, αλλά οι πτυχιούχοι τους δεν

εγγράφονται ως µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε)

•

Τα πτυχία όµως των ΤΕΙ, µε ένα master που γίνεται στα ΤΕΙ σε σύµπραξη µε

πανεπιστήµια εσωτερικού ή εξωτερικού (ήδη λειτουργούν 48 master), τυγχάνουν
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗΣ

αναγνώρισης

επαγγελµατικά

οι

απόφοιτοι

από
ΤΕΙ

το

∆ΟΑΤΑΠ,

είναι

ισότιµοι

πιστώνονται
των

µε

300ECTS,

∆ιπλωµατούχων

οπότε

Αγγλικών

πανεπιστήµιων.
Το ΥΠΕΠΘ µε διαδοχικά νοµοθετήµατα (βλέπε ∆ελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ 30/10/08), σε
συνδυασµό µε τις ενσωµατούµενες οδηγίες της Ε.Ε δηµιούργησε ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο καθεστώς αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε αποτέλεσµα :
Οι µεν πτυχιούχοι ΤΕΙ να έχουν δικαιολογηµένες προσδοκίες.
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Οι δε πτυχιούχοι πανεπιστηµίων και πολυτεχνείων να αισθάνονται υποβαθµισµένοι.
Όλοι δε γνωρίζοντες και µη, να νιώθουν µια "απειλή" από τον εισαγόµενο ανταγωνισµό
ευρωπαίων επαγγελµατιών.
Όταν ο πρώτος επιτυχών το 2008 στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ
του ΕΜΠ µε 19.883 µόρια µε άριστα το 20.000 θα πάρει µετά πέντε (5) έτη δίπλωµα
(300ECTS) ή master, αν νοµοθετηθεί,
όταν ο τελευταίος επιτυχών το 2008 στα ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Λαµίας, µε 8.694 µόρια µετά
πέντε (5) έτη είναι δυνατόν να έχει και master (300ECTS),
όταν ο Έλληνας που κάνει αντίστοιχες σπουδές στην Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία κ.α.
είναι δυνατόν να αποκτήσει σε (5) έτη Bachelor και master (300ECTS),
όταν ο αλλοδαπός που η "εκπαίδευση" του είναι "νοµοθετικά ρυθµιζόµενη" µπορεί χωρίς
να έχει προϋπηρεσία δύο ετών στην χώρα προέλευσης του, απλά και µόνο µε τριετείς
πανεπιστηµιακές σπουδές (180ECTS), να εργαστεί στην Ελλάδα ισότιµα µε τον Έλληνα,
τότε:
Είναι προφανές ότι είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να ενηµερωθούν οι Έλληνες
πολίτες από το ΥΠΕΠΘ µε απλότητα και σαφήνεια,
1. Αν υπάρχει σκέψη να προσαρµοστεί η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στους δύο κύκλους
σπουδών της Μπολόνια µετά και την θεσµοθέτηση του τρίτου κύκλου σπουδών.
2. Αν θα αναγνωρίζονται τα τριετούς φοίτησης Ευρωπαϊκά πτυχία ισότιµα µε τα
τετραετούς φοίτησης Ελληνικά ή το τέταρτο έτος θα θεωρείται ως πρώτο έτος του master,
και µετά ταύτα,
3. Αν συνιστά "καλή υπηρεσία" προς τον Έλληνα φοιτητή η τετραετής φοίτηση όταν στις
περισσότερες χώρες της Ε.Ε ο αντίστοιχος φοιτητής θα αποκτά ισότιµο πτυχίο σε τρία
χρόνια;
Πιστεύουµε κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ ότι,
Ή ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ συνιστά ιδανική ευκαιρία να
αποσαφηνιστεί το τοπίο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και να αναδειχθεί η
αξιοκρατία και η αριστεία, αξίες τις οποίες επιτρέψτε µας να σας διαβεβαιώσουµε
υποστηρίζουµε µε όλη µας την δύναµη.
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