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Η εκπαίδευση ως χώρος απασχόλησης µηχανικών. 
 

Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε αναπτυγµένες 

χώρες (ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Αµερική) µε αντικείµενο τις προοπτικές της αγοράς εργασίας σε 

διάφορους τοµείς απασχόλησης, ο χώρος της εκπαίδευσης είναι από τους λίγους επαγγελµατικούς 

χώρους που δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από 

αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται στην Ελλάδα (Θ. Κατσανέβας, Πανεπιστήµιο Πειραιά), όπου 

βιώνουµε έντονη κρίση στην αγορά εργασίας σε πολλούς παραδοσιακούς κλάδους. 

Με τον όρο εκπαίδευση δεν νοείται αποκλειστικά η κλασική µορφή (πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) που παρέχεται στους νέους, αλλά και νέες µορφές όπως η 

επαγγελµατική κατάρτιση, η δια βίου µάθηση, τα ενδοεπιχειρηµατικά σεµινάρια κ. ά.  

Με βάση τα παραπάνω διευρύνεται η απασχόληση στην εκπαίδευση πολλών αποφοίτων 

επιστηµονικών ειδικοτήτων που δεν ανήκουν στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές ειδικότητες. Ειδικά  

για τους µηχανικούς το γεγονός αυτό ενισχύεται από επιπλέον αιτίες που είναι: 

• Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, κατέστησαν επιτακτική 

την ανάγκη εµπλουτισµού των αναλυτικών προγραµµάτων όλων των βαθµίδων, και της 

γενικής παιδείας, µε γνωστικά αντικείµενα που διδάσκουν µηχανικοί (πληροφορική, 

σχέδιο, στοιχεία τεχνολογίας, περιβαλλοντικά – ενεργειακά θέµατα κ.ά.) 

• Οι νέες µορφές εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν παραπάνω (κυρίως µε τη µορφή της δια 

βίου µάθησης) έχουν ως βασικό αντικείµενό τους την εξοικείωση µε το νέο τεχνολογικό 

περιβάλλον (µαθήµατα πληροφορικής κ.λ.π.) Είναι εποµένως σε µεγάλο βαθµό 

αντικείµενο µηχανικών. 

• Ο εκσυγχρονισµός και οι εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία έχουν ως αποτέλεσµα τη 

σταδιακή µετατόπιση των επιθυµητών προσόντων των εργαζοµένων από τις εµπειρικές 

δεξιότητες στην ουσιαστική θεωρητική και πρακτική γνώση των αντικειµένων της 

ειδικότητάς τους. Αυτό καθιστά απαραίτητη για µια σύγχρονη παραγωγική δοµή την 

ύπαρξη αναβαθµισµένης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπου οι µηχανικοί θα 

πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Οι παραπάνω παράγοντες, ταυτόχρονα µε τη συρρίκνωση άλλων τοµέων επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, οδηγούν πολλούς µηχανικούς να αποκτούν επαγγελµατική σχέση µε το χώρο της 

εκπαίδευσης µε τη µορφή είτε της ολικής είτε της µερικής απασχόλησης. 

Οι προοπτικές απασχόλησης θα ήταν ακόµη µεγαλύτερες αν µαζί µε τις θετικές παραµέτρους 

που αναφέρθηκαν προηγούµενα, δεν υπήρχαν στη χώρα µας και παράγοντες που λειτούργησαν 

ανασταλτικά κατά το πρόσφατο παρελθόν. 

Στη γενική εκπαίδευση µε την εισαγωγή της διδασκαλίας των νέων τεχνολογιών, ανατέθηκε 

αυτή σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν επιστηµονική σχέση µε το αντικείµενο, αλλά απέκτησαν µια 

βραχυχρόνια σεµιναριακή κατάρτιση. Είναι πραγµατικά πρωτοφανές σε διεθνές επίπεδο ο 

διορισµός ως καθηγητών πληροφορικής, εκπαιδευτικών οποιασδήποτε ειδικότητας που 

παρακολούθησαν µετά τη λήψη του πτυχίου τους σεµινάρια πληροφορικής.  

Ταυτόχρονα η τεχνική – επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση απορροφά πολύ 

µικρότερο αριθµό µαθητών απ’ ότι σε άλλες αναπτυγµένες χώρες. Ενώ στη Γερµανία για 

παράδειγµα περίπου το 70% των µαθητών Λυκείου ακολουθεί σχολεία αυτού του τύπου και µόνο 

το 30% πηγαίνουν σε  γενικό Λύκειο, στη χώρα µας η τάση είναι αντίστροφη µε τους 3 από τους 4 

µαθητές να ακολουθούν το Γενικό Λύκειο. Η τάση αυτή δεν έχει αναστραφεί παρά την 

εκφρασµένη διαχρονικά βούληση όλων των πολιτικών προϊσταµένων του Υπουργείου Παιδείας για 

αναβάθµιση της  τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση της επιθυµητής 

αναβάθµισης έγιναν πολλές αλλαγές της δοµής της τεχνικής εκπαίδευσης µε νοµοθετικές ρυθµίσεις 

που είχαν όµως αµφίβολα αποτελέσµατα. 
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Μερικά στοιχεία για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα ο κύριος χώρος εργασίας των εκπαιδευτικών µηχανικών είναι 

η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια σύντοµη 

αναφορά στη δοµή της. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια είχαµε τα Κέντρα Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

(ΚΕΤΕ), στη συνέχεια τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια και τις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές 

(ΤΕΛ και ΤΕΣ), κατόπιν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και από το 2006 τα 

Επαγγελµατικά Λύκεια και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) που νοµοθετήθηκαν 

µε τον ισχύοντα σήµερα Ν. 3475/2006. 

Στα ΕΠΑ.Λ. εντάχθηκαν ειδικότητες που κρίθηκε ότι απαιτούν βαθύτερη γνώση και 

θεωρητικών αντικειµένων (µαθηµατικά κ.λ.π.) ενώ στις ΕΠΑ.Σ. ειδικότητες µε βαρύτητα κυρίως 

στις χειρονακτικές δεξιότητες. Τα µαθήµατα ειδικότητας ξεκινούν, µετά την ολοκλήρωση της 

πρώτης τάξης του Λυκείου. Συνεπώς η εκπαίδευση στην ειδικότητα διαρκεί δύο χρόνια και µε την 

αποφοίτησή τους οι µαθητές παίρνουν επαγγελµατικό πτυχίο επιπέδου 3 (σύµφωνα µε τη σχετική 

τυποποίηση επαγγελµατικών προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Παράλληλα οι µαθητές που 

αποφοιτούν από το ΕΠΑ.Λ. παίρνουν και απολυτήριο Λυκείου που τους επιτρέπει τη συµµετοχή 

τους στη διαδικασία επιλογής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Παρά τις αλλαγές στις ονοµασίες και στη δοµή των σχολείων, αλλά και τις επενδύσεις που 

έχουν γίνει στις κτηριακές και εργαστηριακές υποδοµές, η απήχησή τους στην ελληνική κοινωνία 

παραµένει περιορισµένη. 

Μερικοί από τους λόγους που ερµηνεύουν το φαινόµενο αυτό είναι: 

• Η κοινωνική αντίληψη που προτρέπει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες να 

κατευθύνουν τα παιδιά τους προς την ακαδηµαϊκή µόρφωση. Σηµαντική ενίσχυση του 

µαθητικού πληθυσµού των επαγγελµατικών σχολείων έδωσε την τελευταία 

εικοσαετία η εισροή οµογενών και οικονοµικών µεταναστών. 

• Η ελλιπής πιστοποίηση τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέπει πολλούς εργαζόµενους να 

απασχολούνται σε τεχνικές ειδικότητες «αφού ξέρουν τη δουλειά», χωρίς να έχουν 

παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα οποιασδήποτε βαθµίδας στην ειδικότητά 

τους. 

• Το χαµηλό επίπεδο υποδοµών αλλά και εκπαιδευτικού προσωπικού της τεχνικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον µέχρι πριν από µερικά χρόνια. Η µικρή 

ποσοστιαία συµµετοχή των διπλωµατούχων µηχανικών στο προσωπικό τους είναι 

χαρακτηριστική. Στο σηµείο αυτό είναι τεράστια η ευθύνη της πολιτείας που δεν 

προέβλεψε, σε καµιά νοµοθετική µεταρρύθµιση της ΤΕΕ,  το διορισµό εκπαιδευτικών 

αυξηµένων προσόντων. 

Στο σηµείο αυτό πάντως πρέπει να τονιστεί ότι για πολλά χρόνια τα µικρά ποσοστά ανεργίας 

των περισσοτέρων ειδικοτήτων µηχανικών και η µεγάλη αυτοαπασχόληση, συνετέλεσαν ώστε να 

µην είναι η εκπαίδευση στις πρώτες προτεραιότητες των επαγγελµατικών τους επιλογών. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε και τους φορείς των µηχανικών, το Τεχνικό Επιµελητήριο και τους 

κλαδικούς συλλόγους, να µην έχουν βάλει στην ατζέντα των δράσεών τους τα θέµατα της 

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών µηχανικών.  

Η εικόνα αυτή αλλάζει τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία πολλοί νέοι µηχανικοί στρέφονται 

προς το χώρο της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα αποτελέσµατα έρευνας που 

διεξήγαγε το 2007 το Πολυτεχνείο Κρήτης για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων 

του, όπου δηλώθηκε ότι το 70% των αποφοίτων του τµήµατος των Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, εργάζεται ή επιθυµεί να εργαστεί ως καθηγητής πληροφορικής στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.  
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Οι µηχανικοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σήµερα  

 
Ο µεγάλος όγκος των µηχανικών που ασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στην εκπαίδευση, 

εκτός της τριτοβάθµιας, είναι καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπάρχει ακόµη ένας 

µικρός αριθµός µηχανικών που απασχολούνται σε σχολές άλλων υπουργείων (πλην του Παιδείας), 

όπως του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, απασχόλησης (σχολές ΟΑΕ∆), κ.ά. 

Επίσης αρκετοί µηχανικοί εργάζονται µε µερική απασχόληση (συνήθως ως ωροµίσθιοι) σε 

δηµόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σε Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) όπου υλοποιούνται προγράµµατα σεµιναριακής µορφής. 

Την τελευταία δεκαετία ο αριθµός των εκπαιδευτικών µηχανικών αυξήθηκε γιατί δόθηκαν 

οργανικές θέσεις και σε σχολεία γενικής παιδείας (γυµνάσια και λύκεια) λόγω της εισαγωγής 

σχετικών µαθηµάτων (τεχνολογία, σχέδιο κ.ά.) και της τεχνολογικής κατεύθυνσης του γενικού 

λυκείου. 

 Παράλληλα αναγνωρίστηκε το αυτονόητο, ότι οι ηλεκτρολόγοι  µηχανικοί και µηχανικοί 

Η/Υ (όπως είναι ο τίτλος των τµηµάτων των ελληνικών Πολυτεχνείων), έχουν το απαραίτητο 

επιστηµονικό υπόβαθρο για το διορισµό τους ως καθηγητές πληροφορικής. Το θέµα αυτό είναι 

παράδειγµα επιτυχούς και αποτελεσµατικής παρέµβασης των φορέων των µηχανικών µε 

πρωτεργάτη το Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βόρειας Ελλάδας.  

Σήµερα στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση εργάζονται ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί, 

περίπου 2500 διπλωµατούχοι µηχανικοί οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ12 (µηχανικών) και 

ΠΕ19 (πληροφορικής). 

Το 2008 υπηρετούσαν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον κλάδο ΠΕ12: 

 

Κωδικός 

ειδικότητας 

Ειδικότητα Μόνιµοι 

εκπαιδευτικοί 

Αναπληρωτές  

Εκπαιδευτικοί 

ΠΕ 12.01 Πολιτικοί Μηχανικοί 330 3 

ΠΕ 12.02 Αρχιτέκτονες 219 3 

ΠΕ 12.03 Τοπογράφοι 32 2 

ΠΕ 12.04 Μηχανολόγοι 469 2 

ΠΕ 12.05 Ηλεκτρολόγοι 370 14 

ΠΕ 12.06 Ηλεκτρονικοί 74  

ΠΕ 12.07 Ναυπηγοί 3  

ΠΕ 12.08 Χηµικοί Μηχανικοί 112 1 

ΠΕ 12.11 Μηχ. Παραγωγής και 

∆ιοίκησης 

9  

ΠΕ12.12 Μηχανικοί 

κλωστοϋφαντουργίας 

1  

ΠΕ12.13 Μηχ. περιβάλλοντος 1  

      ΣΥΝΟΛΟ                         1620 25 

   

(Στον κλάδο ΠΕ12.10 ανήκουν οι µη µηχανικοί Φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι (243 µόνιµοι 

και 4 αναπληρωτές) που έχουν την ίδια ανάθεση µαθηµάτων µε τους ηλεκτρονικούς µηχανικούς.) 

Στον κλάδο ΠΕ19 υπηρετούσαν 5395 µόνιµοι και 53 αναπληρωτές καθηγητές πληροφορικής. 

Από αυτούς υπολογίζεται ότι περίπου 1000 είναι µηχανικοί. Η καταγραφή τους είναι δύσκολη γιατί 

δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση µε βάση τη σχολή αποφοίτησης. 

Την ίδια χρονική περίοδο υπηρετούσαν ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί 2650 τεχνολόγοι απόφοιτοι 

της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (τώρα ΑΣΠΑΙΤΕ) και 1400 τεχνολόγοι απόφοιτοι ΤΕΙ – ΚΑΤΕ τεχνικών 

ειδικοτήτων, δηλαδή συνολικά 4050 τεχνολόγοι (κλάδος ΠΕ 17). Επίσης υπηρετούσαν 61 

αναπληρωτές.  

Ο συνολικός αριθµός του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(31.3.2008) ήταν 90715 µόνιµοι, 4223 αναπληρωτές και 5396 ωροµίσθιοι. 
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Το 2000 αντίστοιχα υπηρετούσαν 1221 µηχανικοί του κλάδου ΠΕ 12 (χωρίς τους 

πληροφορικούς), και 3045 τεχνολόγοι του κλάδου ΠΕ 17. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί των δύο 

κλάδων αυξήθηκαν την τελευταία οκταετία κατά 32,7% (µηχανικοί) και 33% (τεχνολόγοι). 

Οι τεχνολόγοι έχουν τις ίδιες αναθέσεις µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες ειδικότητες των 

µηχανικών. Για το λόγο αυτό παρατίθενται και τα σχετικά στοιχεία. 

 

 

∆ιαδικασία διορισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 

Οι µηχανικοί που ενδιαφέρονται να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση θα πρέπει να παρακολουθήσουν ετήσια παιδαγωγική επιµόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ 

(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) και να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το συγκεκριµένο αριθµό 

θέσεων που προκηρύσσονται από αυτό. Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει µια ενότητα µε θέµατα της 

ειδικότητας και µια µε παιδαγωγικά θέµατα.  

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι και χωρίς την παιδαγωγική 

κατάρτιση, στους διορισθέντες όµως προηγούνται οι έχοντες το σχετικό πτυχίο, έστω και αν η 

βαθµολογία τους στο διαγωνισµό είναι χαµηλότερη από κάποιους που δεν το έχουν. Για να 

θεωρηθεί ένας υποψήφιος επιτυχών θα πρέπει να πιάσει τη βάση (50%) σε κάθε ενότητα και 

συνολικά το 55% της ολικής βαθµολογίας. Στην περίπτωση που οι θέσεις διορισµού είναι 

περισσότερες από τους επιτυχόντες, παραµένουν κενές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 

ενδιαφέροντα στοιχεία από τον τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ (αρχές 2009) για τις ειδικότητες 

των µηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων – µηχανικών και τεχνολόγων. Οι συγκεκριµένες 

ειδικότητες προσφέρονται για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων γιατί αφορούν σηµαντικό 

αριθµό θέσεων και το «στατιστικό δείγµα» είναι µεγαλύτερο. Σχολιασµός των αποτελεσµάτων θα 

γίνει στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

 Μηχανικοί Τεχνολόγοι 

Θέσεις για διορισµό 27 135 

Υποψήφιοι που συµµετείχαν  287 1000 

Αριθµός υποψηφίων ανά θέση 1/ 10,6 1/13,5 

Επιτυχόντες 119 117 

Ποσοστό επιτυχόντων 41,5% 11,7% 

Ποσοστό επιτυχόντων που διορίζονται 22,7% 100% 

Κενές θέσεις 0 18 

              

   Πίνακας: Αποτελέσµατα διαγωνισµού ΑΣΕΠ 2009 στις ειδικότητες Μηχανολόγων 

                                    και Ηλεκτρολόγων ΠΕ12 και ΠΕ17 

  

Η παιδαγωγική επιµόρφωση έγινε ετήσια και για τους αποφοίτους ανωτάτων σχολών, µετά 

την ανωτατοποίηση της ΣΕΛΕΤΕ και τη µετεξέλιξή της σε ΑΣΠΑΙΤΕ (2003). Μέχρι τότε ήταν 

εξαµηνιαία (ετήσια για τους αποφοίτους ΤΕΙ). Η εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται µε µοριοδότηση 

προσόντων (βαθµός πτυχίου, µεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία) και 

θεωρείται διαφανής διαδικασία. Η φοίτηση είναι τις απογευµατινές ώρες ώστε να διευκολύνονται 

οι εργαζόµενοι. Κάθε χρόνο προκηρύσσεται συγκεκριµένος αριθµός θέσεων ανά ειδικότητα, στα 

παραρτήµατα της ΑΣΠΑΙΤΕ που λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, 

το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα και τις Σάππες Ροδόπης. 

Η διαδικασία µοριοδότησης και οι βάσεις εισαγωγής στην ΑΣΠΑΙΤΕ φανερώνουν ότι οι νέοι 

µηχανικοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί έχουν αυξηµένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα. 

Συγκεκριµένο ποσοστό διορισµών για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, γίνεται εκτός του 

διαγωνισµού του ΑΣΕΠ από τους πίνακες αναπληρωτών που συµπλήρωσαν συγκεκριµένο χρόνο 

υπηρεσίας (24 µήνες) ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. Η διαδικασία αυτή αφορά ελάχιστους 
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µηχανικούς αφού και αυτοί που εργάζονται ως αναπληρωτές είναι λίγοι. Επίσης από το 2005 έχουν 

διοριστεί, εκτός ΑΣΕΠ, πολύτεκνοι µηχανικοί ως εκπαιδευτικοί. 

Τα τελευταία χρόνια και στο χώρο της εκπαίδευσης κερδίζουν έδαφος οι ελαστικές – µη 

µόνιµες- σχέσεις εργασίας (µέσω των αναπληρωτών και κυρίως των ωροµισθίων καθηγητών). Το 

γεγονός αυτό επιρεάζει περισσότερο τις ειδικότητες µε µικρό αριθµό ωρών ανάθεσης διδασκαλίας 

που δύσκολα συµπληρώνουν πλήρες ωράριο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι µηχανικοί. 

 

 

Προβλήµατα των εκπαιδευτικών µηχανικών 

 

Τα προβλήµατα των εκπαιδευτικών µηχανικών αναφέρονται στην θεσµική και οικονοµική 

τους υποβάθµιση. Οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί είναι αυτοί που πρώτοι βίωσαν την ισοπέδωση µε 

άλλους κλάδους συναδέλφων τους µε κατώτερη στάθµη σπουδών, κάτι που σήµερα συναντάµε και 

σε άλλους χώρους απασχόλησης µηχανικών. Η εκκίνηση της ισοπέδωσης έγινε µε τον Ν.1566/1985 

δηλαδή περίπου πριν από 25 χρόνια και ακολουθείται µε συνέπεια µέχρι σήµερα από όλες τις 

κυβερνήσεις και όλους τους υπουργούς Παιδείας (ακόµη και µηχανικούς). 

Ο Ν.1566 αποτελεί το νόµο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέχρι σήµερα. Με 

αυτόν οι εκπαιδευτικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ αναβαθµίστηκαν σε κατηγορία ΠΕ (πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης) είκοσι περίπου χρόνια πριν από την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Από τότε µέχρι σήµερα 

το υπουργείο Παιδείας είναι το µοναδικό που τους θεωρεί ΠΕ µε όλες τις θεσµικές και οικονοµικές 

συνέπειες, ενώ αντίστοιχα τους απόφοιτους µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πρώην εργοδηγούς, 

αποφοίτους ΙΕΚ κ.λ.π.) τους εντάσσει σε κατηγορία ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης). Αντίθετα µε 

το συγκεκριµένο νόµο άρθηκαν τα πλεονεκτήµατα που είχαν µέχρι τότε στην τεχνική εκπαίδευση 

οι διπλωµατούχοι µηχανικοί (επιλογή στελεχών κ.λ.π.) και είχαν θεσπιστεί ως κίνητρο για την 

προσέλκυσή τους σ’ αυτήν. 

Η δυσµενής και ισοπεδωτική µεταχείριση των εκπαιδευτικών µηχανικών τόσο σε θεσµικό 

όσο και οικονοµικό επίπεδο δεν απασχόλησαν µέχρι τώρα ούτε τις Οµοσπονδίες των 

εκπαιδευτικών ούτε το Τεχνικό Επιµελητήριο σε κεντρικό επίπεδο. Μεµονωµένες παρεµβάσεις 

έγιναν από περιφερειακές ΕΛΜΕ και περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ χωρίς να επιφέρουν 

ουσιαστικό αποτέλεσµα. 

 

Θεσµικά προβλήµατα  

 
Κατανοµή θέσεων ΠΕ12 και ΠΕ17 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών µηχανικών (ΠΕ 12) 

έχουν τις ίδιες αναθέσεις µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες ειδικότητες των τεχνολόγων αποφοίτων 

ΑΣΕΤΕΜ – ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ. Η µοναδική διαφοροποίηση υπήρχε από το 1998 µε τη 

θεσµοθέτηση του Ενιαίου (τώρα Γενικού) Λυκείου σε ορισµένα τεχνολογικά µαθήµατα που 

περιλαµβάνει το πρόγραµµα σπουδών του και τα οποία οι µηχανικοί είχαν σε πρώτη ανάθεση 

(προηγούνταν) ενώ οι τεχνολόγοι σε δεύτερη. Η διαφοροποίηση αυτή άρθηκε µε την τελευταία ΥΑ 

για τις αναθέσεις που εκδόθηκε το 2008. Από τότε οι αναθέσεις είναι ακριβώς ίδιες.  

Το γεγονός αυτό συµβαίνει µόνο στις τεχνικές ειδικότητες (µεταξύ µηχανικών και 

τεχνολόγων). Αντίθετα σε όλους τους άλλους κλάδους όπου υπάρχουν πτυχιούχοι 

πανεπιστηµιακών σχολών και αντίστοιχων τµηµάτων ΤΕΙ (πχ. γεωπόνοι – τεχνολόγοι γεωπονίας, 

οικονοµολόγοι – λογιστές, γιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί µε αντίστοιχες παραϊατρικές 

ειδικότητες των ΤΕΙ κ.ά.), οι αναθέσεις είναι διαφορετικές. Η µοναδική περίπτωση όπου 

συναντάται το ίδιο φαινόµενο είναι οι κλάδοι πληροφορικής ΠΕ 19 (πτυχ. ΑΕΙ) και ΠΕ 20 (πτυχ. 

ΤΕΙ). Και αυτή η περίπτωση αφορά άµεσα πολλούς µηχανικούς. 

Εκτός των κοινών αναθέσεων όµως ισχύει ένα ακόµη µεγαλύτερο παράδοξο που φέρνει τους 

µηχανικούς όχι στην ίδια θέση µε τους τεχνολόγους, αλλά σε πολύ δυσµενέστερη: Ενώ θα ανέµενε 

κανείς ότι αφού οι αναθέσεις είναι κοινές, θα είναι κοινές και οι οργανικές θέσεις, αυτό δε 

συµβαίνει αλλά κατανέµονται αυθαίρετα χωρίς κανένα κριτήριο και πάντα υπέρ των τεχνολόγων. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι θέσεις για διορισµό που προκηρύχτηκαν από το ΑΣΕΠ στον 

τελευταίο διαγωνισµό και φαίνονται στο προηγούµενο πίνακα (27 για µηχανικούς και 135 για 

τεχνολόγους). Το αποτέλεσµα στην συγκεκριµένη περίπτωση ήταν να διοριστούν όλοι οι 

επιτυχόντες τεχνολόγοι και να µείνουν 18 κενές θέσεις ενώ από τους επιτυχόντες µηχανικούς να 

διοριστεί µόνο το 22,7%. Ο βαθµός του τελευταίου ηλεκτρολόγου µηχανικού ήταν 79 µόρια ενώ 

του τελευταίου τεχνολόγου ηλεκτρολόγου 57 . Αντίστοιχα του τελευταίου µηχανολόγου µηχανικού 

ήταν 67 µόρια ενώ του τελευταίου τεχνολόγου µηχανολόγου 55. ∆εν κρίνουµε σκόπιµο να 

σχολιάσουµε στο σηµείο αυτό την επίδοση των αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ. Αυτό που είναι 

προφανές είναι η κατάφορη αδικία που υφίστανται οι νέοι µηχανικοί και η οποία φυσικά αποβαίνει 

εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. (Για το θέµα αυτό ουσιαστική είναι η παρέµβαση του 

προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνου προς την υπουργό Παιδείας αλλά και του πρύτανη του 

ΕΜΠ κ. Κ. Μουτζούρη). 

Η ίδια λογική που αναφέρθηκε για τους διορισµούς, ακολουθείται σε όλες τις υπηρεσιακές 

µεταβολές (µεταθέσεις, τοποθετήσεις, κενά κ.λ.π.) καθώς και στην πρόσληψη αναπληρωτών.  

Όσες φορές ζητήθηκε είτε από το υπουργείο Παιδείας είτε από κατά τόπους υπηρεσιακούς 

παράγοντες να αιτιολογηθεί η αναλογία της κατανοµής των θέσεων µεταξύ µηχανικών και 

τεχνολόγων, δε δόθηκε καµιά εξήγηση. Εξάλλου η αναλογία αυτή δεν είναι σταθερή. Προφανώς 

καθορίζεται αυθαίρετα. Στον τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ ήταν η χειρότερη εις βάρος των 

µηχανικών από όλα τα προηγούµενα χρόνια. 

Οι λύσεις που µπορούν να δοθούν στο πρόβληµα που περιγράφηκε παραπάνω είναι δύο: 

1. Η διαφοροποίηση των αναθέσεων µεταξύ µηχανικών και τεχνολόγων, όπως γίνεται 

στους άλλους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

συγκροτηθεί µια αξιόπιστη επιτροπή από αρµόδιους παράγοντες (σχολικούς 

συµβούλους, καθηγητές Πολυτεχνείων και ΤΕΙ, εκπροσώπους των δύο κλάδων 

κ.λ.π.) που θα κατανείµει τα µαθήµατα ανάλογα µε τα γνωστικά τους αντικείµενα µε 

µια ισόρροπη αντιµετώπιση των δύο κλάδων. Επίσης οι πρώτες αναθέσεις του ενός 

κλάδου θα πρέπει να είναι δεύτερες αναθέσεις για τον άλλο κλάδο ώστε να µη 

δηµιουργείται πρόβληµα εκεί όπου υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός είτε του ενός είτε 

του άλλου κλάδου. Στην περίπτωση αυτή θα διαχωριστούν και τυπικά οι οργανικές 

θέσεις, τα κενά για µεταθέσεις , διορισµούς κ.λ.π. 

2. Να παραµείνουν κοινές οι αναθέσεις και οι εκπαιδευτικοί των δύο κλάδων να 

διεκδικούν επί ίσοις όροις όλες τις θέσεις. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι για 

διορισµό µηχανικοί και τεχνολόγοι θα µπαίνουν σε κοινή λίστα µε βάση τη 

βαθµολογία τους. Το ίδιο θα ισχύει για την κάλυψη οργανικών θέσεων µέσω 

µεταθέσεων, κενών κ.λ.π.   
Παρ’ ότι θεωρούµε ότι η πρώτη λύση είναι σωστότερη αφού αντιβαίνει στη λογική της 

ισοπέδωσης, η δεύτερη είναι πιο ρεαλιστική γιατί βρίσκεται πιο κοντά στη λογική του υπουργείου 

Παιδείας. Τη λύση αυτή πρότεινε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην παρέµβασή του προς την υπουργό 

Παιδείας που προαναφέρθηκε. Θεωρούµε ότι δεν θα είναι σκόπιµο το ΤΕΕ να εµφανιστεί µε δύο 

γραµµές, κάτι που θα το καθιστούσε αναποτελεσµατικό. Συνεπώς θα πρέπει να επιδιωχθεί η 

δεύτερη λύση. 

Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης     
Η ισοπεδωτική λογική που περιγράφηκε παραπάνω έχει απόλυτη εφαρµογή και στη επιλογή 

στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές, υποδιευθυντές σχολικών µονάδων, προϊστάµενοι γραφείων 

και διευθύνσεων εκπαίδευσης κ.ά.). ∆εν υπάρχει καµία διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο 

βασικών σπουδών ανάµεσα στους κλάδους ΠΕ (στους οποίους εντάσσονται και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ). 

Μάλιστα πρέπει να τονιστεί ότι στον κλάδο ΠΕ 17 έχουν ενταχθεί κατά καιρούς εκπαιδευτικοί 

απόφοιτοι σχολών µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εργοδηγών και άλλων, στους οποίους δόθηκε 

η δυνατότητα (το 1990) να αποκτήσουν πτυχίο ΤΕΙ µε ειδικές χαριστικές διατάξεις και φοίτηση 

ενός εξαµήνου. Έτσι έχουµε το φαινόµενο διπλωµατούχοι µηχανικοί, αλλά και οι άλλοι 

εκπαιδευτικοί πτυχιούχοι πανεπιστηµιακών σχολών, να έχουν προϊσταµένους ακόµη και 

αποφοίτους τεχνικών σχολών. Ακραίο χαρακτηριστικό παράδειγµα νοµός της Κεντρικής 
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Μακεδονίας, στον οποίο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (δηλαδή προϊστάµενος όλων 

των καθηγητών του νοµού) ήταν µέχρι τον Ιούνιο 2009, οπότε συνταξιοδοτήθηκε, εργοδηγός. Κάτι 

τέτοιο είναι προσβολή για όλο το σώµα των εκπαιδευτικών και όχι µόνο των µηχανικών.   

Στο γεγονός αυτό υπεύθυνες σε µεγάλο βαθµό, εκτός από την πολιτική ηγεσία, είναι και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών (Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως-

ΟΛΜΕ και Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως- ΟΛΤΕΕ) που 

αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών µε βάση αντικειµενικά 

κριτήρια, όπως είναι το επίπεδο των σπουδών τους. Αντίθετα συνηγορούν και πολλές φορές 

επιβάλλουν χαριστικές διατάξεις (σαν αυτή που αναφέρθηκε ότι έγινε το 1990), µε το πρόσχηµα 

της δήθεν αναβάθµισης συναδέλφων. Παρόµοια ήταν η παρέµβαση της ΟΛΜΕ προς το υπουργείο 

Παιδείας, κατά την τελευταία διαδικασία  επιλογής στελεχών το 2007, όπου ζητούσε να µην 

αποκλειστούν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ (όπως αναφέραµε µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης), από τη διαδικασία αυτή (επιστολή 27/5/2007 και υπόµνηµα 16/5/2006).  

Οριστική λύση στο πρόβληµα που περιγράφηκε θα δοθεί µε την αναγνώριση του διπλώµατος 

των ελληνικών πολυτεχνείων και των αντίστοιχων σχολών µε πλήρη πέντε χρόνια βασικών 

σπουδών, ως master. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών µηχανικοί, θα 

παίρνουν τα µόρια που αντιστοιχούν σε µεταπτυχιακές σπουδές. Το αίτηµα της αναγνώρισης 

προωθούν το ΤΕΕ, οι κλαδικοί σύλλογοι µηχανικών, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών µηχανικών, τα 

πολυτεχνεία και οι πολυτεχνικές σχολές και γενικά σύσσωµη η κοινότητα των µηχανικών πλην 

ορισµένων µεµονωµένων περιπτώσεων. Παρ’ όλ’ αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτό µέχρι τώρα από την 

πολιτεία, παρότι αποτελεί και θέµα ίσης µεταχείρισης µε τους πτυχιούχους αγγλοσαξωνικών 

πανεπιστηµίων.  

Μέχρι την αναγνώριση του διπλώµατος ως master θα µπορούσαν να λαµβάνονται υπόψη και 

να µοριοδοτούνται αντίστοιχα τα χρόνια βασικών σπουδών. 

Σε κάθε περίπτωση, θέσεις στελεχών από το διευθυντή σχολικής µονάδας και ανώτερες, θα 

πρέπει να καταλαµβάνονται από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών (πανεπιστηµιακών ή και ΤΕΙ για 

αποφοίτους µετά την ανωτατοποίησή τους). Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτηµα αλλά 

είναι προϋπόθεση αναβάθµισης της δηµόσιας εκπαίδευσης.  

 

Οικονοµικά προβλήµατα  

 
Είναι δεδοµένο και γενικά παραδεκτό ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών συνολικά, είναι από 

τους χαµηλότερα αµειβόµενους δηµόσιους υπαλλήλους. Οι λόγοι για τους οποίους ισχύει 

διαχρονικά το γεγονός αυτό είναι πολλοί. Από τους σηµαντικότερους, κατά την άποψή µας, είναι ο 

µεγάλος αριθµός υπαλλήλων που υπηρετούν στην εκπαίδευση (περίπου 150.000 στην πρωτοβάθµια 

και τη δευτεροβάθµια). Έτσι κάθε αύξηση, έστω και µικρή, που ενδεχοµένως θα δοθεί στους 

εκπαιδευτικούς, απαιτεί ένα σηµαντικό κονδύλιο στον κρατικό προϋπολογισµό.  

Πέρα όµως από το αντικειµενικό αυτό δεδοµένο, η λογική της ισοπέδωσης που περιγράφηκε 

παραπάνω ισχύει στο ακέραιο και στο ζήτηµα των αποδοχών των εκπαιδευτικών µηχανικών. Και 

εδώ µάλιστα οι µηχανικοί όχι µόνο δε διαφοροποιούνται µισθολογικά µε βάση τις σπουδές και τα 

άλλα προσόντα που διαθέτουν (και τους επιτρέπουν να εισαχθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ και να 

περάσουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µε τις δυσµενείς αναλογίες που αναφέρθηκαν πρωτύτερα) 

αλλά µειονεκτούν έναντι της πλειοψηφίας των συναδέλφων τους.  

Αυτό ισχύει διότι:  

1. ∆εν αναγνωρίζονται µισθολογικά τα χρόνια που εργάστηκαν πριν από το διορισµό τους   

στον ιδιωτικό τοµέα ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Η πλειοψηφία των µηχανικών έχει 

σηµαντική προϋπηρεσία αυτής της µορφής, η οποία µάλιστα είναι ένα από τα κριτήρια  

εισαγωγής στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

2. ∆εν αναγνωρίζονται µισθολογικά τα χρόνια σπουδών στο πολυτεχνείο, κάτι που γίνεται 

για τις τετραετείς σπουδές στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ των τεχνολόγων ΠΕ 17 που τελείωσαν 

τη συγκεκριµένη σχολή. Με τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ (τώρα ΑΣΠΑΙΤΕ) 
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κερδίζουν δύο µισθολογικά κλιµάκια. Η παραπάνω ρύθµιση για τη µισθολογική αναγνώριση 

των χρόνων σπουδών είναι µοναδική σε όλο το δηµόσιο τοµέα. 

3. ∆εν αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και συνεπώς µισθολογικά, ο χρόνος φοίτησης στη 

σχολή παιδαγωγικής επιµόρφωσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ. Και σ’ αυτή την περίπτωση 

υπάρχει σαφής διάκριση εις βάρος όλων των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών (µηχανικών, 

οικονοµολόγων, νοµικών, γιατρών κ.λ.π.) που φοιτούν στη σχολή, αφού ο χρόνος φοίτησης 

σ’ αυτήν αναγνωρίζεται µόνο στους πτυχιούχους ΤΕΙ και έτσι θεωρήθηκε ότι έχουν τέσσερα 

χρόνια σπουδών ακόµη και όταν τα ΤΕΙ ήταν τριετή. Αποτέλεσµα της αναγνώρισης αυτής 

είναι όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να έχουν το ίδιο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο µε τους 

πτυχιούχους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τέσσερα χρόνια σπουδών. Με το ίδιο σκεπτικό 

θα έπρεπε να προστεθεί στα χρόνια σπουδών των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών που 

φοίτησαν στην παιδαγωγική σχολή, ο χρόνος φοίτησης σ’ αυτήν (παλαιότερα εξάµηνο, τώρα 

ετήσια). Έτσι θα διορίζονταν µε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.  

4. Το µεγαλύτερο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί 

είναι οι αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές. Σε σχέση µε το θέµα αυτό υπάρχουν δύο 

κατηγορίες εργαζοµένων: 

Ασφαλισµένοι πριν την 1.1.1993. Οι µηχανικοί αυτοί είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι τόσο 

στο ΤΣΜΕ∆Ε όσο και στα ταµεία του ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα ασφαλίζονται: 

Για κύρια σύνταξη στο δηµόσιο (εισφορά εργαζόµενου 6,67%)  

Για κύρια σύνταξη στο ΤΣΜΕ∆Ε (εισφορά εργαζόµενου 6,67%) 

Για επικουρική σύνταξη στο ΤΕΑ∆Υ ή στο ΤΣΜΕ∆Ε (κλάδο επικουρικής) 3% 

Στο µετοχικό ταµείο πολιτικών υπαλλήλων 4% 

Στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 3% 

Για υγειονοµική περίθαλψη στο δηµόσιο ή στο ΚΥΤ  

Ασφαλισµένοι µετά την 1.1.1993. Οι µηχανικοί αυτοί είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι 

στους κλάδους του ΤΣΜΕ∆Ε. Συγκεκριµένα ασφαλίζονται: 

Για κύρια σύνταξη στο ΤΣΜΕ∆Ε (εισφορά εργαζόµενου 6,67%) 

Ειδική προσαύξηση κύριας σύνταξης ΤΣΜΕ∆Ε 

Για επικουρική σύνταξη στο ΤΣΜΕ∆Ε (κλάδο επικουρικής) 3% 

Στο µετοχικό ταµείο πολιτικών υπαλλήλων 4% 

Για υγειονοµική περίθαλψη στο δηµόσιο ή στο ΚΥΤ  

Η ασφάλιση σε όλα τα παραπάνω ταµεία και κλάδους είναι υποχρεωτική και καθιστά τις 

κρατήσεις των µηχανικών τις υψηλότερες από όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους, µε 

αποτέλεσµα οι αποδοχές των εκπαιδευτικών µηχανικών, που δεν παίρνουν άλλα επιδόµατα, 

να είναι οι χαµηλότερες από όλους τους συναδέλφους τους. 

Μια πρώτη προσέγγιση στη λύση των οικονοµικών προβληµάτων είναι η άρση των 

δυσµενών διαφοροποιήσεων που περιγράφηκαν στα σηµεία 1,2,3, µε την αναγνώριση του χρόνου 

σπουδών και της προϋπηρεσίας σε άλλους τοµείς. Κάτι τέτοιο, παρότι επιθυµητό, άπτεται συνολικά 

της εισοδηµατικής πολιτικής σε όλο το δηµόσιο τοµέα, αφού θα αποτελούσε γενίκευση ευνοϊκών 

ρυθµίσεων που υπάρχουν για µεµονωµένους κλάδους. Μια άλλη επιµέρους λύση είναι η µη 

υποχρέωση ασφάλισης σε κλάδο ή ταµείο επικουρικής σύνταξης τουλάχιστον όταν ο εργαζόµενος 

ασφαλίζεται υποχρεωτικά για δύο κύριες συντάξεις και ταυτόχρονα και στο ΜΤΠΥ.   

Η ουσιαστική όµως, σαφής και απόλυτα δίκαιη επίλυση του οικονοµικού προβλήµατος είναι 

η χορήγηση και στους εκπαιδευτικούς µηχανικούς, των επιδοµάτων που χορηγούνται σε όλους τους 

µηχανικούς του δηµοσίου. Το ζήτηµα αυτό αναλύεται παρακάτω. 

 

Επιδόµατα µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων  

Η πολιτεία αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες σπουδές των διπλωµατούχων µηχανικών και τη 

σηµασία που έχει η στελέχωση όλων των δηµόσιων υπηρεσιών µε υπαλλήλους υψηλού επιπέδου, 

έδωσε στους µηχανικούς δηµοσίους υπαλλήλους δύο επιδόµατα, γνωστά ως 6 και 7%ο.  Το πρώτο 

χορηγήθηκε µε το Ν.2166/1993 και το δεύτερο µε το Ν. 2430/1996. Με τον τρόπο αυτό 

καλύπτονταν και οι απώλειες εισοδήµατος που έχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι µηχανικοί από τη µη 
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χρήση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος που κατέχουν και την οποία απαγορεύεται να 

χρησιµοποιούν ως δηµόσιοι υπάλληλοι. Το τελευταίο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς 

µηχανικούς σε αντίθεση µε τους γιατρούς και τους δικηγόρους εκπαιδευτικούς στους οποίους 

επιτρέπεται να ασκούν και το ελεύθερο επάγγελµα. 

Τα επιδόµατα αυτά εκ των οποίων το πρώτο προέρχεται από κοινωνικό πόρο και δεν 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, δόθηκαν στους µηχανικούς όλων των δηµόσιων 

υπηρεσιών και των ΟΤΑ, µετά από καταγραφή των µηχανικών σε όλες τις υπηρεσίες, αφού είναι 

γνωστό ότι αυτοί είναι διασκορπισµένοι σε όλο το δηµόσιο τοµέα και σε πολλές υπηρεσίες 

υπηρετούν µόνο ένας ή δύο µηχανικοί. Στην καταγραφή αυτή που έγινε το 1993, µε τη θέσπιση του 

πρώτου επιδόµατος, συµµετείχαν και οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί. Μάλιστα ο τότε πρόεδρος του 

ΤΕΕ Κ. Λιάσκας είχε τοποθετηθεί δηµοσίως αναφέροντας ότι δικαιούχοι είναι ανεξαιρέτως όλοι οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι µηχανικοί, ανεξάρτητα από τη µορφή και το είδος της απασχόλησής τους. 

Προς επιβεβαίωση αυτού είχε αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας όπου 

ζητούσε να καταγραφούν ως δικαιούχοι και οι αξιωµατικοί µηχανικοί. Στο σηµείο εκείνο παρενέβη 

η Ένωση Μηχανικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών 

(Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ.) και υποστήριξε ότι δικαιούχοι είναι µόνο τα µέλη της. Η άποψη αυτή έγινε 

αποδεκτή, προφανώς για λόγους πολιτικού οφέλους από την τότε ηγεσία του ΤΕΕ, και έτσι 

αποκλείστηκαν από την διανοµή του πόρου (6%ο) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων 

(δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακοί, καθηγητές ΤΕΙ) και οι αξιωµατικοί. Μετά τον 

αυθαίρετο αυτό αποκλεισµό, όταν θεσπίστηκε το επίδοµα 7%ο, λήφθηκε µέριµνα, ώστε ο 

αποκλεισµός να κατοχυρωθεί και νοµοθετικά στο νόµο που το θέσπισε. 

Οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί καλούνταν να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι είναι µηχανικοί και 

δηµόσιοι υπάλληλοι. Εξ άλλου είναι οι µόνοι από όλους όσοι αποκλείστηκαν που αµείβονται µε το 

ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, την ισοπέδωση του οποίου ουσιαστικά υποσκέλισε  η 

πολιτεία µε τα επιδόµατα που θέσπισε (και µε το οποίο ενιαίο µισθολόγιο δεν αµείβονται ούτε οι 

στρατιωτικοί ούτε οι πανεπιστηµιακοί).  

Το επιχείρηµα που επικαλέστηκε η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ήταν ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες 

υπαλλήλων που αποκλείστηκαν δεν έχουν σχέση µε τα δηµόσια έργα, απ’ όπου προέρχεται η 

χρηµατοδότηση του πόρου 6%ο. Το επιχείρηµα αυτό είναι έωλο αφού και από τα µέλη της 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ελάχιστοι έχουν σχέση µε τα δηµόσια έργα. Προφανώς οι υπάλληλοι των ΚΤΕΟ, ή 

της Βουλής ή του ΤΕΕ και πάρα πολλοί άλλοι δεν ασχολούνται µε δηµόσια έργα. Ένα δεύτερο 

επιχείρηµα της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ είναι ότι οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί παίρνουν τα επιδόµατα των 

εκπαιδευτικών (επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης). Και αυτό είναι προσχηµατικό αφού 

επιδόµατα χορηγούνται σε όλα τα υπουργεία (µάλιστα στο πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε που υπηρετούν τα 

περισσότερα µέλη της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, αυτά είναι από τα µεγαλύτερα) και τα παίρνουν φυσικά όλοι οι 

µηχανικοί.  

Η πραγµατικότητα είναι ότι αποκλειόµενοι ορισµένοι µηχανικοί, αυξάνεται το ποσό που 

δικαιούνται οι υπόλοιποι. Παρότι και αυτό θα µπορούσε κανείς να το θεωρήσει ανθρώπινο, 

θεωρούµε ότι µια συνδικαλιστική ηγεσία που λειτουργεί µε αυτή τη λογική χαρακτηρίζεται το 

λιγότερο ως έντονα συντεχνιακή. 

Σήµερα ακόµη και µε βάση αυτή τη λογική, ο αποκλεισµός των εκπαιδευτικών µηχανικών, 

ειδικά από το επίδοµα 7%ο, δεν έχει νόηµα. Και αυτό γιατί από το 2004 το συγκεκριµένο επίδοµα 

έχει καθοριστεί σε απόλυτο ποσό που δεν επιρεάζεται από τον αριθµό των δικαιούχων (ΚΥΑ 

2/0022). Είναι όµως περίεργο γιατί και µετά από αυτήν την εξέλιξη υπάρχουν ακόµη µέσα στο ΤΕΕ 

δυνάµεις (πρόσωπα και παρατάξεις) που αντιδρούν στη χορήγησή του και στους εκπαιδευτικούς 

µηχανικούς. Ισχυρίζονται µάλιστα ότι συµφωνούν µε την ανάγκη αναβάθµισης των εκπαιδευτικών 

µηχανικών αλλά προτείνουν τη θέσπιση άλλου επιδόµατος ειδικά γι αυτούς. Και η θέση αυτή είναι 

υποκριτική αφού όλοι γνωρίζουν ότι η θέσπιση νέου επιδόµατος είναι αδύνατη ειδικά υπό τις 

παρούσες συνθήκες και ότι οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί µόνοι τους δεν έχουν τη δυνατότητα πίεσης 

που θα µπορούσε να φέρει τέτοιο αποτέλεσµα. Πέρα από αυτό όµως η συµµετοχή στα επιδόµατα 

όλων των µηχανικών συνιστά ολική αναβάθµιση γιατί τονίζει τον ιδιαίτερη θέση που πρέπει να 

έχουν οι διπλωµατούχοι µηχανικοί. Εξάλλου αποτελεί πράξη δικαιοσύνης και ίσης µεταχείρισης.   
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Μετά τη µετατροπή του επιδόµατος 7%ο σε συγκεκριµένο ποσό, υπήρξε µια κινητικότητα 

στην κατεύθυνση της χορήγησής του. Έχουν γίνει επερωτήσεις στη βουλή από βουλευτές του νυν 

κυβερνητικού κόµµατος προς τους υπουργούς Παιδείας των προηγούµενων κυβερνήσεων που 

αποδέχονταν το δίκαιο της διεκδίκησης από τους εκπαιδευτικούς µηχανικούς. Επίσης ο πρώην 

γενικός Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ Γ. Πλατής απηύθυνε προς τον πρώην υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Θ. 

Ξανθόπουλο, έγγραφο µε το οποίο συνηγορούσε στη χορήγηση του επιδόµατος (αρ. πρωτ. 

136108/ΙΒ/28.11.2007). 

Εκτός αυτού, από τη θέσπιση ακόµη του πρώτου επιδόµατος ασκήθηκαν πολλές προσφυγές 

στη δικαιοσύνη από εκπαιδευτικούς µηχανικούς. Πολλές από αυτές έχουν εκδικαστεί και τους 

έχουν δικαιώσει (∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών). ∆εν έχουν όµως τελεσιδικήσει οι εφέσεις τις οποίες 

υπέβαλε το ΤΣΜΕ∆Ε. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι διαχειριστής του πρώτου 

επιδόµατος είναι το ΤΣΜΕ∆Ε, µέλη του οποίου είναι φυσικά και οι εκπαιδευτικοί µηχανικοί. 

Σήµερα απ’ ότι φαίνεται ωρίµασε η άποψη της συνολικής αναθεώρησης του συστήµατος 

αµοιβών στο δηµόσιο τοµέα. Παρ’ ότι η δυσµενής οικονοµική συγκυρία πιθανόν να αναβάλει τη 

λήψη αποφάσεων, το πιο πιθανό είναι ότι αργά η γρήγορα το µισθολόγιο µε τη σηµερινή του µορφή 

θα αποτελεί παρελθόν. Αναφέρεται η κατάργηση των επιδοµάτων ενώ γίνεται λόγος για κλαδικά 

µισθολόγια. µεταξύ των οποίων και µισθολόγιο µηχανικών. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι 

εκπαιδευτικοί µηχανικοί δεν θα πρέπει να θεωρηθούν πάλι από κάποιους µηχανικοί β’ κατηγορίας. 

Θα πρέπει να γίνει εξ αρχής σαφές ότι ενδεχόµενο µισθολόγιο µηχανικών θα αφορά όλους τους 

δηµόσιους υπαλλήλους µηχανικούς χωρίς εξαιρέσεις. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος θα πρέπει 

να συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή. 

 

 Συµπερασµατικά              

 

Σε µια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων η αναβάθµιση της τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης στη χώρα µας αποτελεί προϋπόθεση για µια ισχυρή παραγωγική βάση. Παράλληλα 

µπορεί να αποτελέσει βασική συνιστώσα στην επίλυση του µείζονος κοινωνικού προβλήµατος που 

είναι η ανεργία. Η  πιστοποίηση τεχνολογικών δεξιοτήτων που θα ακολουθεί τη φοίτηση σε 

επαγγελµατικές σχολές,  θα πρέπει να είναι προϋπόθεση άσκησης των τεχνικών επαγγελµάτων, 

όπως σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες. 

Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η εισαγωγή τεχνολογικών µαθηµάτων και στη «γενική 

Παιδεία» για να έχουν όλοι οι µαθητές µια ουσιαστική επαφή µε το τεχνολογικό περιβάλλον στο 

οποίο θα κληθούν να ζήσουν.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι µηχανικοί έχουν σηµαντική θέση τόσο στην τεχνική όσο και 

στη γενική εκπαίδευση. Ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι διακριτός και αναβαθµισµένος. Αυτό 

απαιτεί µια σειρά ρυθµίσεων που θα καθορίζουν θεσµικά και οικονοµικά ζητήµατα που τους 

απασχολούν. 

Οι φορείς των µηχανικών θα πρέπει να συµβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή.       

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 


