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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΟΛΕΓΙΩΝ

Μετά την ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας
με την οποία εκφράστηκε η πλήρης αντίθεσή της για την ψήφιση του
άρθρου 50 για τα προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την οποία, μεταξύ άλλων, επιχειρείται η
εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους
Μηχανικούς, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας σε συνεδρίασή
της, την Τετάρτη 19 Φεβρουάριου 2020, εξέδωσε κατά πλειοψηφία, το
εξής ψήφισμα:
Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών
δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο
συμφέρον, έχει δηλώσει ότι
διαφωνεί με
την απαξίωση των
Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών
των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και δεν
αποδέχεται την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του
Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.
Το Τ.Ε.Ε., με βάση αποφάσεις της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής και
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας έχει επανειλημμένα εκφράσει το αίτημά
του, η λειτουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, να στηρίζονται σε
μία τεκμηριωμένη ανάλυση των αναγκών άσκησης του επαγγέλματος και
σε αυτή τη βάση να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του, η οποία εν
προκειμένω δε ζητήθηκε.
Ειδικότερα, για την απαραίτητη διάρθρωση της πυραμίδας των τεχνικών
επαγγελμάτων η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. έχει και πρόσφατα ρητά
διατυπώσει την αναγκαιότητα της διαβάθμισης των εκπαιδευτικών
επιπέδων, ώστε να διαβαθμίζεται ανάλογα και η τεχνική ευθύνη.
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Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο
από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον οι φορείς του τεχνικού
κόσμου θα ασκήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό,
επιστημονικό και κοινωνικό τους ρόλο, ώστε η πολιτική άκριτης
εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης
διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης, να καταργηθεί στην
πράξη.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας ζητεί από τα κεντρικά
Όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, να προχωρήσουν
άμεσα, όπως έχουν δεσμευτεί, σε όλες τις απαραίτητες νομικές
διερευνήσεις και ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής
νομοθετικής τροπολογίας έως και την κατάθεση αίτησης ακύρωσης
στο ΣτΕ.

 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας:
ΑΔΑ-9ΒΣΤ46Ψ842-089
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