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Συνάδελφοι, 
Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την έκβαση των 

σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, την Τετάρτη 7 
Ιουνίου 2017 συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα. Μετά από έγγραφο αίτημα της 
Ομοσπονδίας μας για συνάντηση της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ με το ΔΣ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, στη 
συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ και μας ενημέρωσε για τις 
τελευταίες εξελίξεις και τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας θεωρεί ότι όλοι οι φορείς των ΤΕ Μηχανικών 
οφείλουν να συντονισθούν και από κοινού να δράσουμε και να αντιδράσουμε σε 
κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου και της θέσης των ΤΕ Μηχανικών καθώς 
και τον κατακερματισμό και την τακτική της διαίρεσης που έχει δρομολογηθεί από 
το Υπ. Παιδείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του υπό διαβούλευση 
νομοσχεδίου, «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες 
διατάξεις». 

Η πρότασή μας, την οποία σας υποβάλλουμε προς διαβούλευση, είναι ότι η 
επίλυση των θεμάτων που πραγματεύεται το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας αλλά και 
του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΤΕ Μηχανικοί και 
παραμένουν άλυτα επί πολλές δεκαετίες θα πρέπει να διευθετηθούν με μια 
ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ και με ΕΝΑ ΝΟΜΟ που θα περιλαμβάνει και θα ρυθμίζει: 

- Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων ΤΕΙ ως 
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. 

- Την προσχώρηση του συνόλου των ΤΕ Μηχανικών σε ένα ενιαίο ΤΕΕ ως 
πλήρη και ισότιμα μέλη. 

- Το θέμα της απονομής μεταπτυχιακού τίτλου (master) στους αποφοίτους 
σχολών 5ετούς διάρκειας σπουδών. 

- Την αναμόρφωση του πλαισίου των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων όλων 
των ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών με την έκδοση διαβαθμισμένων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, μέσω πτυχίων αντίστοιχων των ΜΕΕΠ. 

Επειδή, όπως προαναφέραμε, δεν πρέπει κανένας φορέας να κινηθεί 
μεμονωμένα και αποσπασματικά, προτείνουμε ακόμη τη δημιουργία ενός 5μελούς 
συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα αποτελείται από 2 μέλη της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και 3 
μέλη της ΕΕΤΕΜ και το οποίο θα διευρύνεται συνεχώς με την προσθήκη μελών των 
φορέων, οι οποίοι συμφωνούν και είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην 
προσπάθειά μας. 
 Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει χρόνος. Οι κινήσεις μας πρέπει να είναι 
συντονισμένες, μεθοδικές και στοχευμένες ώστε να ανατραπεί η επιχειρούμενη 
υποβάθμιση και διάσπαση του κλάδου. 
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Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης την αγωνιστική κινητοποίηση των μελών μας με 
συγκέντρωση – παράσταση διαμαρτυρίας στις 21 Ιουνίου στα Υπουργεία Παιδείας 
και Υποδομών - Μεταφορών. 

Εφόσον η ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ εκτιμήσει ότι υπάρχει από την πλευρά της η 
δυνατότητα να πραγματοποιηθεί κοινή αγωνιστική κινητοποίηση τότε μπορεί, αν 
κριθεί σκόπιμο, να καθορισθεί – συμφωνηθεί νέα ημερομηνία. 

 
 

 

 


