ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΑ

ΦΗΦΙΜΑ
ηης ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΑ ηοσ Σ.Δ.Δ.
Για ηο Ν/ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ ζτεηικά με ηην αναβάθμιζη από 4εηείς ζε
5εηείς ηων ζποσδών ηων Σμημάηων Σ.Δ.Ι. ποσ ενζωμαηώνονηαι ζε
Πανεπιζηήμια
Kαηά ηελ Ταθηηθή Σπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.Δ.Δ., ην
Σάββαην 13 Απξηιίνπ 2019, ηα Μέλη ηοσ Προεδρείοσ ηης Ανηιπροζωπείας:
Πξόεδξνο ηεο Αληηπ/είαο ηνπ Τ.Δ.Δ.

: Αλησλία Μνξνπνύινπ

Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Αληηπ/πείαο ηνπ Τ.Δ.Δ.

: Γεκήηξηνο Παπαγηαλλίδεο

Β' Αληηπξόεδξνο ηεο Αληηπ/πείαο ηνπ Τ.Δ.Δ.

: Φξπζόζηνκνο Γνύθαο

θαη ν
Πρόεδρος ηοσ Σ.Δ.Δ. : Γηώξγνο Ν. Σηαζηλόο
θαηέζεζαλ ςήθηζκα ην νπνίν κεηά ηελ απνδνρή ηξνπνινγίαο ηνπ
Α' Αληηπξνέδξνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Τ.Δ.Δ. Αλησλίνπ Πξσηνλνηάξηνπ
εηέζε ζε ςεθνθνξία θαη πιεηνςήθεζε.
Ωο παξάιιειε πξόηαζε εηέζε ε πξόηαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Γεκεηξίνπ
Πεηξόπνπινπ «Η Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ. εθθξάδεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά
ηεο

γηα ην Ν/Σ Γαβξόγινπ θαη δεηά ηελ απόζπξζή ηνπ» ε νπνία θαη

κεηνςήθεζε.
Σπλεπώο ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ.:
απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
Τν πξόζθαηα θαηαηεζέλ Ννκνζρέδην Γαβξόγινπ ελζσκαηώλεη ηα Τ.Δ.Ι.
ζηα Παλεπηζηήκηα ζε Σρνιέο θαη Τκήκαηα Μεραληθώλ θαη δεκηνπξγεί ζνβαξά
πξνβιήκαηα θαζώο :
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1. Θεζπίδεη ηελ αλαβάζκηζε από 4εηείο ζε 5εηείο ησλ ζπνπδώλ ησλ
ηκεκάησλ Τ.Δ.Ι. πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε Παλεπηζηήκηα απιά θαη κόλν
κε πξόηαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
απόθαζε ηνπ Υπ. Παηδείαο.
2. Οξίδεη Δπηηξνπή πνπ ζε 2 κήλεο απνθαζίδεη ηελ αληηζηνηρία. Η
Δπηηξνπή είλαη 7κειήο, κε ηα 6 κέιε λα νξίδνληαη απ’ ηα Υπνπξγεία
Παηδείαο θαη Υπνδνκώλ θαη έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Τ.Δ.Δ.
Τν Τ.Δ.Δ., κε βάζε απνθάζεηο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Αληηπξνζσπείαο έρεη επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη ην αίηεκά ηνπ, ε ιεηηνπξγία
λέσλ Παλεπηζηεκηαθώλ Τκεκάησλ, πόζν κάιινλ Παλεπηζηεκίσλ όπσο ην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ή νη ζπγρσλεύζεηο Παλεπηζηεκίσλ – Τ.Δ.Ι., λα
ζηεξίδνληαη ζε κία ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ησλ αλαγθώλ άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο θαη ζε απηή ηε βάζε λα ιακβάλεηαη ππόςε ε γλώκε ηνπ, ε νπνία
ελ πξνθεηκέλσ δε δεηήζεθε. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ απαξαίηεηε δηάξζξσζε ηεο
ππξακίδαο ησλ ηερληθώλ επαγγεικάησλ ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Δ.Δ. έρεη θαη
πξόζθαηα ξεηά δηαηππώζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηαβάζκηζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ επηπέδσλ, ώζηε λα δηαβαζκίδεηαη αλάινγα θαη ε ηερληθή
επζύλε.
Οη δηπισκαηνύρνη Μεραληθνί ζηελ αλώηαηε βαζκίδα ηερληθήο επζύλεο
εθπνλνύλ κειέηεο, θάλνπλ επηβιέςεηο θαη δηαρεηξίδνληαη νινθιεξσκέλα έξγα
θαη εθαξκνγέο, ελώ νη πηπρηνύρνη Τ.Δ.Ι., κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζε νκάδεο
κειέηεο, επίβιεςεο θαη έρνπλ ην δηθαίσκα εθαξκνγώλ.
Με ην ζθεπηηθό όηη ζε θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν εηδηθόηεηαο κεραληθώλ
πξέπεη λα αληηζηνηρεί έλαο ηίηινο ζπνπδώλ, ζεσξνύκε απαξαίηεην λα
δηαθξίλνληαη νη ηίηινη ησλ λέσλ Τκεκάησλ ή Σρνιώλ 4εηώλ ζπνπδώλ ζηα
Παλεπηζηήκηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα θέξνπλ επεμεγεκαηηθό ηίηιν, ζε
επίξξσζε ηεο σο άλσ ηνπνζέηεζεο γηα ηε δηαβάζκηζε ηεο ηερληθήο επζύλεο
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.
Σηε βάζε απηή, ε Αληηπξνζσπεία Τ.Δ.Δ., ελέθξηλε ηελ θαηαξρήλ
«δεκηνπξγία ηκήκαηνο πηπρηνύρσλ Τ.Δ.Ι. ζην Τ.Δ.Δ.».
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Τν Μεηξών Τερλνιόγσλ Πηπρηνύρσλ Τ.Δ.Ι. θ.ά. απνηειεί ηε βάζε ηεο
ελνπνίεζεο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ κε εμνξζνινγηζκό θαη δηαθάλεηα ελ νλόκαηη
ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Η θαη’ απνλνκήλ αλαγόξεπζε ησλ ηκεκάησλ Τ.Δ.Ι. ζε ηκήκαηα
δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ 5εηώλ ζπνπδώλ δηαθπβεύεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ,
ηόζν δηόηη δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνηόηεηαο, όζν θαη δηόηη
απνδηαξζξώλεη ηελ ηερληθή ππξακίδα όπνπ όινη κπνξεί λα έρνπλ ξόιν, ελώ
αληίζεηα εληζρύεη πνιιαπιάζηα ηελ αλεξγία γηα όινπο !
Τν Τ.Δ.Δ. βάζεη ησλ ζέζεώλ ηνπ κπνξεί λα απνθαλζεί γηα ηελ αλαβάζκηζε
κόλν εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνηόηεηαο.
Τν Τ.Δ.Δ. ζεσξεί απαξαίηεην ν αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ ζηηο Σρνιέο
Μεραληθώλ λα παξακείλεη ζηαζεξόο ζηα ζεκεξηλά επίπεδα θαη λα κελ απμεζεί
από ηελ αύμεζε ησλ Σρνιώλ.
Τν Τ.Δ.Δ. ζεσξεί απαξαίηεην εάλ θαη εθόζνλ, παξά ηελ αληίζεζή ηνπ
ςεθηζηεί ην Ννκνζρέδην, λα κεηέρεη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηεο, κε 2 κέιε,
θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ Πνιπηερλείσλ θαη λα κελ κπνξεί λα ιεθζεί
απόθαζε, ρσξίο εληζρπκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3, εάλ δειαδή δελ
ζπκθσλήζνπλ 5 από ηα 7 κέιε.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ην Τ.Δ.Δ. δεηά από ηνλ Υπ. Παηδείαο λα
απνζύξεη ην Ν/Σ, ώζηε λα πξνεγεζεί ζύληνκε, αιιά νπζηαζηηθή δηαβνύιεπζε.
Η Πξόεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

ηεο Αληηπ/πείαο ηνπ Τ.Δ.Δ.

ηεο Αληηπ/πείαο ηνπ Τ.Δ.Δ.

Αλησλία Μνξνπνύινπ

Γεκήηξηνο Παπαγηαλλίδεο
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