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ΨΗΦΙΣΜΑ 7ης τακτικής συνεδρίασης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ-ΤΚΜ  

για την ενοποίηση κλάδων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Μηχανικών ΤΕΕ και ΚΑΤΕΕ 

στο Υπουργείο Παιδείας 

 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκφράζει ομόφωνα την έντονη διαφωνία και διαμαρτυρία της 

για το γεγονός ότι στο άρθρο 29 του Ν. 4521/2-3-2018  περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής 

και άλλες διατάξεις, εντάχθηκαν τελικά στον ίδιο υπηρεσιακό κλάδο οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι του 

Υπουργείου Παιδείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ, ∆ιπλωματούχοι Μηχανικοί αποφοίτων 

Πολυτεχνικών Σχολών μαζί με τους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους  απόφοιτους Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ – ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η ένταξη αυτή παραβιάζει βασικές συνταγματικές αρχές και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία  η 

συνύπαρξη στον ίδιο κλάδο ΠΕ (που συστήνεται σε κάποιο Υπουργείο) κάτοχοι πτυχίων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι πτυχίων τεχνολογικής εκπαίδευσης.  

 

Συγκεκριμένα: 

Α. Αγνοεί τη διάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, τη διαφορά στην εισαγωγή στις 

αντίστοιχες Σχολές Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, τις διαφορές στο επίπεδο σπουδών, στο 

πρόγραμμα σπουδών  και στη διάρκεια  της φοίτησης, άρα και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

των αποφοίτων τους. Είναι προφανές ότι με την ενοποίηση αυτή εντάσσονται επιλεκτικά και μη 

ορθολογικά στους ίδιους κλάδους εκπαιδευτικοί με διαφορετικό επίπεδο και περιεχόμενο σπουδών. 

Β. Υποβαθμίζει μισθολογικά και βαθμολογικά τους διπλωματούχους Μηχανικούς,  παρά τις διαφορές 

στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς ενοποιεί και μισθολογικά και βαθμολογικά στο 

μισθολόγιο των ∆ημοσίων υπαλλήλων τις δυο κατηγορίες υπαλλήλων. Ιδιαίτερα μάλιστα στην 

περίπτωση των αποφοίτων  της ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ  θίγεται και η συνταγματική ισότητα, καθώς 

απουσιάζει η πρόβλεψη για κοινή υπηρεσιακή εξέλιξη των Μηχανικών και των Τεχνολόγων Μηχανικών 

με τους αποφοίτους ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον στους τελευταίους υπάρχει αναγνώριση χρόνου 

σπουδών στη σχολή φοίτησης τους.  

Γ. ∆ημιουργεί σοβαρά προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικής σε περιπτώσεις μετατάξεων από το 

Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα άλλα Υπουργεία, όπου εκεί υπάρχουν ευλόγως και παγίως διαχρονικά 

διακριτοί κλάδοι μηχανικών ΠΕ και ΤΕ. 

∆. Προκαλεί σοβαρά προβλήματα υπηρεσιακής και διοικητικής λειτουργίας στους εργαζομένους 

συναδέλφους μηχανικούς στη ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως σε θέματα διορισμών, αναθέσεων 

μαθημάτων, μεταθέσεων, όπου με την ενοποίηση προκαλείται δυσμενής και άνιση μεταχείριση των 

συναδέλφων μας. 

Ε. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί αντιεπιστημονικές, αναιτιολόγητες και παράδοξες διακρίσεις μεταξύ 

κλάδων, καθώς η ενοποίηση αφορά τους ∆ιπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών με 

αποφοίτους ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ ακόμη και πριν την ανωτατοποίηση των τελευταίων, και τους 

Οικονομολόγους ΑΕΙ με αποφοίτους τμημάτων λογιστικής ΤΕΙ,  κλπ. Επιλεκτικά όμως και ακριβώς με 
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την αντίθετη λογική,  διατηρούνται σε ξεχωριστό κλάδο οι Γεωπόνοι πανεπιστημιακών σχολών από 

τους  πτυχιούχους αντίστοιχων σχολών ΤΕΙ, όπως επίσης διατηρείται ο σαφής διαχωρισμός των 

εκπαιδευτικών ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών από σχετικές  ειδικότητες των ΤΕΙ. Προς τι λοιπόν 

η διάκριση και τα δυο μέτρα και σταθμά στην αντιμετώπιση του ίδιου θέματος; Προς τι η επίθεση και η 

δυσμενής μεταχείριση στους διπλωματούχους μηχανικούς που είναι  μέλη του ΤΕΕ; 

Η ενοποίηση των κλάδων μηχανικών αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και αποφοίτων ΤΕΙ 

είναι ένα ακόμη βήμα στην πορεία υποβάθμισης των Μηχανικών ∆ιπλωματούχων Πολυτεχνικών 

Σχολών στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποβάθμιση που εκδηλώνεται εδώ και χρόνια με ποικίλους 

τρόπους (κατάργηση στο μισθολόγιο της διάκρισης μεταξύ τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, καμία 

διαφοροποίηση στην επιλογή στελεχών κ.ο.κ.). 

 

Η Α/ΤΕΕ-ΤΚΜ θεωρεί ως δεδομένη τη συμπαράσταση του ΤΕΕ στην προσβολή για 

αντισυνταγματικότητα του άρθρου 29 του Νόμου 4521/2-3-2018, σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο 

του ΤΕΕ και σε όποια άλλη νομική ή άλλη ενέργεια παρέμβασης προς το Υπουργείο κριθεί σκόπιμη. 

 

Θεσσαλονίκη 25 Ιουνίου 2018  

Τα μέλη της «Α»ΤΕΕ/ΤΚΜ 


