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Θέματα που συζητήθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 29-4-2015 
 

1. Επαγγελματικά δικαιώματα  
Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητηθεί από την κυβέρνηση και την 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, όλων των τμημάτων ΣΤΕΦ των ΤΕΙ, που καθυστερούν 
επί δεκαετίες.   

Τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αποφοίτους 
Ανώτατων Ιδρυμάτων και να παρέχουν ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης 
επαγγέλματος σύμφωνα, με το περιεχόμενο σπουδών του κάθε τμήματος, τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα αντίστοιχων τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα 
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και τους αποφοίτους της, τα οποία θα πρέπει να ισχύσουν και για 
όλους τους αποφοίτους σχολών της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.     

Τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να εκδοθούν με νόμο και όχι με 
Προεδρικά Διατάγματα τα οποία εύκολα προσβάλλονται δικαστικά και είναι 
«ευαίσθητα» σε κάθε λογής δικαστικές αποφάσεις (ΣτΕ) και συντεχνιακές 
σκοπιμότητες.  

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση η σύμφωνη 
γνώμη του ΤΕΕ, για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ 
διότι αυτό  είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και όχι των 
επιμελητηρίων στα οποία μάλιστα δεν εκπροσωπούνται οι απόφοιτοι των σχολών 
των ΤΕΙ.  

2. ΤΕΙ – Σχεδιαζόμενες Αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας και 

από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πριν από οποιαδήποτε πρωτοβουλία του 
για αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα αφορά και τα ΤΕΙ, η οποιαδήποτε 
απόφαση να λαμβάνεται κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου, με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχουν 
εκδοθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφοίτους της.  

Η Ομοσπονδία μας σαφώς αποτελεί έναν από αυτούς τους φορείς και 
συνεπώς αποφασίστηκε να τεθεί στο Υπουργείο το θέμα της πρόσκλησής της στη 
διαδικασία διαλόγου προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις και προτάσεις της. 
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Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρξε σχετικά με τη μορφή που θα έχουν στο 
μέλλον τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τώρα  που όλο και περισσότεροι 
αρμόδιοι και μη, εκφράζουν  απόψεις και προβληματισμούς, για το πόσες σχολές 
θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε πόλη ή Περιφέρεια, πόσες σχολές θα δίνουν πτυχία 
σε μηχανικούς Ανωτάτης εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), τι προσφέρει αυτό 
το σύστημα και πόσο είναι πραγματικά χρήσιμο και πού.   

Κοινή απόφαση και πεποίθηση όλων μας είναι ότι θα πρέπει να  
διασφαλιστεί, με κάθε δυνατό τρόπο, η συνέχεια της επαγγελματικής και 
ακαδημαϊκής σχέσης των αποφοίτων ΤΕΙ του παρελθόντος, με την όποια μορφή 
λάβουν αυτά στο μέλλον. 

3.Είσπραξη συνδρομών  από την μισθοδοσία μέσω Ενιαίας Αρχής    
Πληρωμών (ΕΑΠ) 

Σε συνέχεια της από το Φεβρουάριο 2014 απόφασης του Γενικού Συμβουλίου 
και μετά την εκτίμηση της καταγραφείσας εμπειρίας από την υλοποίησή της σε 
ορισμένους Α’ βάθμιους Συλλόγους, το Γενικό Συμβούλιο της 29ης Απριλίου 
αποφάσισε: 

Να μη θεωρείται απολύτως απαραίτητη η παραλαβή απογραφικού για την 
είσπραξη της συνδρομής αλλά να ληφθούν αποφάσεις από Γενικές Συνελεύσεις 
(στους Συλλόγους που δεν έχουν γίνει) και σε αυτές να αποφασιστεί η είσπραξη 
μέσω ΕΑΠ. Το ύψος της συνδρομής προς το Σύλλογο θα καθοριστεί από τη Γενική 
Συνέλευση, όμως ως προς την ΠΟΜΗΤΕΔΥ παραμένει το 1 ευρώ που έχει ήδη 
αποφασιστεί στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο. 

Όλα τα μέλη του εκάστοτε Συλλόγου θα πρέπει να ενημερωθούν για την 
επικείμενη είσπραξη μέσω ΕΑΠ, με όποιο τρόπο  κρίνει πρόσφορο και αναγκαίο το 
Δ.Σ. του  Συλλόγου, (όπως για παράδειγμα επίδοση ανακοίνωσης ανά χείρας, 
αποστολή e- mail, συλλογή απογραφικών κλπ.). Στη συνέχεια, οι Σύλλογοι θα 
προχωρήσουν εγγράφως στην ενημέρωση των κατά περίπτωση και υπηρεσία 
υπολόγων προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν στην  παρακράτηση των συνδρομών 
των μελών τους.  

4. Αναγκαιότητα υλοποίησης της διαδικασίας είσπραξης συνδρομών 
 Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
από όλους τους Συλλόγους, επισημαίνοντας και τα πρακτικά ζητήματα που 
εγείρονται από την ανομοιομορφία της είσπραξης συνδρομών μέσω ΕΑΠ. 

Τονίσθηκε επίσης η αναγκαιότητα να επιταχυνθεί η διαδικασία στους δύο 
μεγαλύτερους Συλλόγους, της Αττικής και Νήσων ο οποίος δεν έχει ενταχθεί ακόμη 
στο σύστημα και της Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος μόλις ξεκίνησε, διότι χωρίς την 
δυναμική συμμετοχή τους δεν είναι εφικτός ο  στόχος της οικονομικής επιβίωσης 
της Ομοσπονδίας. 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και η υπάλληλος της Ομοσπονδίας είναι στην 
διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκόλυνση.  
 


