
ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 2  & 3
ης

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 10433  -  ΑΘΗΝΑ    Τηλ.  2105241814  Fax : 2103304814   
                    URL: http://www.pomitedy.gr.    Email: info@pomitedy.gr                      

 

 
 

Αθήνα          26/5/2017 
Αρ. Πρωτ.:  2448 

 
Προς : ΚΔΕ ΕΕΤΕΜ 
 

 
 

Συνάδελφοι 
Θέλουμε να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για την εκλογή σας και 

με την ευκαιρία της συγκρότησής σας σε σώμα, να σας ευχηθούμε για μια 
επιτυχημένη θητεία  με ευτυχή κατάληξη των προσπαθειών για την επίλυση των 
χρόνιων και καθοριστικών για τον κλάδο προβλημάτων. 

Είναι εμφανές ότι ξεκινήσατε την θητεία σας έχοντας συσσωρευμένα 
προβλήματα, ενώ συγχρόνως παρατηρούνται ήδη δρομολογημένες από την 
Πολιτεία διαδικασίες για την επίλυση – αντιμετώπιση όλων των βασικών θεμάτων 
που επί δεκαετίες παραμένουν άλυτα και ταλανίζουν τον κλάδο και τους 
συναδέλφους μας. 

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνονται προσπάθειες για την αναμόρφωση της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο που βασικός προσανατολισμός του είναι η 
εξαφάνιση των σχολών των ΤΕΙ με την σημερινή τους μορφή και η επιλεκτική 
μετατροπή κάποιων από αυτές σε Πανεπιστήμια,  αποκόπτοντάς τες από τον 
Τεχνολογικό Τομέα από τον οποίο προέρχονται.  

Μέγιστη επίσης προτεραιότητα του Υπουργείου εμφανίζεται η χορήγηση 
master στους αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης,  η οποία, πιθανόν υπό 
προϋποθέσεις, να μπορεί να επεκταθεί και στους παλαιούς αποφοίτους. 
Υπενθυμίζουμε ότι είναι νωπή ακόμη η πρώτη προσπάθεια απονομής master σε 
όλους επί υπουργίας Αρ. Μπαλτά.  

Ένα τέτοιο γεγονός θα έχει εκτός των άλλων άμεσο και καταλυτικό 
αντίκτυπο στην Δημόσια Διοίκηση και στην μοριοδότηση των υπαλλήλων της ΠΕ 
κατηγορίας. 

Ο σαφής καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ Μηχανικών, 
συνδέεται άμεσα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, με την χορήγηση master 
στους ΠΕ Μηχανικούς, γεγονός που παραπέμπει σε συνδιαλλαγή με το ΤΕΕ το οποίο 
επιδιώκει με κάθε τρόπο να αναλάβει αυτό τον καθορισμό τους.  

Η χρήση  του όρου ΑΤΕΙ που πουθενά δεν υφίσταται  στην νομοθεσία και 
παραπέμπει σε σαφή προσπάθεια διαχωρισμού των αποφοίτων των σχολών των 
ΤΕΙ.  

Η απόφαση της ΔΕ επιτροπής του ΤΕΕ για την  «ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων 
Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» και οι προεκτάσεις και συνέπειές 
της. 

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω απαιτούν ιδιαίτερη επαγρύπνηση από 
όλους μας και κάθε δυνατή και συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τη διαμόρφωση 
συνθηκών για την ευνοϊκή επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και 
τους συναδέλφους μας. 
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Η προσπάθεια διαχωρισμού του κλάδου και η τακτική του «διαίρει και 
βασίλευε» δεν πρέπει να περάσει.  

Ο κλάδος των αποφοίτων σχολών του Τεχνολογικού Τομέα θεωρούμε ότι 
πρέπει να είναι ενιαίος και αδιάσπαστος. 

Η αντιμετώπιση των θεμάτων πρέπει να είναι ενιαία και όχι μεμονωμένη και 
αποσπασματική, χωρίς διφορούμενες και πιθανόν αποπροσανατολιστικές 
αναφορές όπως «..περί δήθεν εξίσωσης των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ με 
πτυχιούχους καταργηθέντων σχολών» 

Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε και θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τον 
άμεσο καθορισμό συνάντησης των μελών της Κ.Δ.Ε. σας με τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μας, με στόχο κοινή στάση και αντιμετώπιση των σοβαρών 
προβλημάτων του κλάδου και την επίτευξη του στόχου μας, που δεν είναι άλλος 
από την προάσπιση των συμφερόντων όλων των ΤΕ μηχανικών.  
 
 
 

 

 


