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«Τα ΤΕΙ ως ΑΕΙ και αχρείαστη ας είναι η αρχιτεκτονική»

Ας αποτυπώσουµε αµέσως την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση µε το καθεστώς που επικρατεί στην άσκηση του επαγγέλµατος
των διαφόρων τεχνικών βαθµίδων.
Ενδεικτικά και αποκαλυπτικά είναι τα παρακάτω :
Α. Ο Πρόεδρος των αποφοίτων Μηχανικών (!) ΤΕΙ ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος σε συνέντευξή
του δήλωσε πως «οι ίδιοι εκτελούν τα δηµόσια έργα και οι πτυχιούχοι των πολυτεχνικών σχολών
«βάζουν που και που καµιά υπογραφή»
Β. Οι Πρόεδροι των ΤΕΙ επισηµαίνουν πως «… οι µηχανικοί του ΤΕΕ έχουν µετατραπεί σε
µια σκληρή συντεχνία ακατανόητη και αφύσικη …»
Γ. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως «… η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ θα λειτουργήσει
θετικά…»
Η λεγόµενη λοιπόν «ανωτατοποίηση» λέξη αποκρουστική και γλωσσικό εξάµβλωµα κατά
τον Αντώνη Καρκαγιάννη (στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) είναι στην ηµερήσια διάταξη µε στόχο τα ΤΕΙ να
καταστούν ισότιµα µε τα ΑΕΙ. Ισότιµοι οι καθηγητές τοων ΤΕΙ (µε δικαιώµατα του
Πανεπιστηµιακού καθηγητή) ισότιµοι οι απόφοιτοι του ΤΕΙ και µε τα ίδια επαγγελµατικά
δικαιώµατα, µε τον πτυχιούχο του πολυτεχνείου .
Οι εργοδηγοί, οι απόφοιτοι του «µικρού πολυτεχνείου» «ανωτατοποιήθηκαν» και
µετετράπησαν σε «µηχανικούς» όπως και οι «τεχνολόγοι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».
Το εφαλτήριο για όλη αυτή την ιστορία, πέραν του γεγονότος πως ως κοινωνία τα θέλουµε
όλα «ανώτατα» µε νόµο χωρίς προσπάθεια στην πράξη και το περιεχόµενο, αποτελεί η ΚΟ 89/44
που σχετίζεται µε την αναγνώριση διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τις χώρες – µέλη
που υπάρχουν νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα.
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Η προσαρµογή στην ελληνική νοµοθεσία έγινε µε το Π∆ 165/2000 που κρίνεται
απαράδεκτο από τον τεχνικό κόσµο, ενώ το ΤΕΕ έχει προσφύγει στο Στ Ε για την ακύρωσή του.
Σηµειώνεται πως για τους ίδιους λόγους υπήρξε προσφυγή του ΤΕΕ για το π∆ 227/95 στο
ΣτΕ, το οποίο έκρινε πως είναι αντισυνταγµατικό καθώς δε µπορεί να υπάρξει εξοµοίωση ΑΕΙ –
ΤΕΙ τη στιγµή που τα ΤΕΙ είναι σχηµατισµός ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Η κυβέρνηση όµως ακάθεκτη προχώρησε στην «τροπολογία Αρσένη» µε το Ν.
2817/14.03.2000 µε στόχο την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ και ο κ. Ευθυµίου προσπαθεί να
ολοκληρώσει τη µεγαλειώδη προσπάθεια για την ισοπέδωση των πάντων.

Η ουσία
Η προσπάθεια αυτή οδηγεί στο να αποκτώνται τα ίδια επιστηµονικά κι επαγγελµατικά
δικαιώµατα µε δύο (2) τρόπους
Το Υπουργείο παιδείας δεν αρκείται στο να καθορίζει αυθαίρετα τα προγράµµατα σπουδών
αλλά προχωρεί και στην αντιστοίχιση αυτών µε το ρόλο στην παραγωγή, προσδιορίζοντας και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα
Οδηγούµαστε στο να µετατρέπεται η «τεχνική πυραµίδα» σε µια επίπεδη βάση που όλοι ως
«ανώτατοι» σπουδάζουν µε δύο τρόπους και αποκτούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Οι ανάγκες της οικονοµίας, της ανάπτυξης για ύπαρξη διαφόρων τεχνικών επαγγελµάτων,
η εξαλειφθείσα µεσαία βαθµίδα και η παραγωγή γενικώς «µηχανικών» αφήνει αδιάφορη ολόκληρη
την κυβερνητική εξουσία.
Εποµένως εάν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας, νέων πανεπιστηµίων ας τεθεί ευθέως και η
συντεταγµένη πολιτεία να αποφασίσει επ’ αυτού. Πρέπει όµως να δώσει λύση στην παραγωγή
τεχνολόγων ενδιάµεσης βαθµίδας, που είναι απαραίτητη στην παραγωγική διαδικασία µε
καθορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
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. . . και η αρχιτεκτονική
Παρότι µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Ν. 4663/30 µε Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας τον Α.
Ζαίµη) η αρχιτεκτονική υπάρχει «. .. στην έννοια άσκησης του επαγγέλµατος του πολιτικού
µηχανικού όπου νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα . . .
περιοριζόµενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές εργασίες…», µε την ισχύ της ΚΟ
85/384/ΕΟΚ ορίζονται τα δικαιώµατα για την άσκηση της αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η χώρα µας µε καθυστέρηση ετών κι αφού καταδικάστηκε από το δικαστήριο των
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (!) θέσπισε το Π∆ 107/93 που ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του
περιεχοµένου σπουδών, του πτυχίου αρχιτεκτονικής για την άσκηση του επαγγέλµατος του
αρχιτέκτονα.
Φυσικά δεν εφαρµόζεται τίποτα.
Αντιθέτως, δηµιουργήθηκε το τµήµα αποκατάστασης και συντήρησης στο ΤΕΙ Πάτρας οι
απόφοιτοι του οποίου ονοµάζονται «Πτυχιούχοι – αρχιτέκτονες Μηχανικοί» και θα ασχολούνται
πέραν των άλλων µε «τη σύνταξη αρχιτεκτονικής µελέτης και επίβλεψης κτιριακού έργου στον
τοµέα αποκλειστικά του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού νέων, σύγχρονων κτιρίων, οποιασδήποτε
χρήσης, χωρίς περιορισµούς …».
Προκύπτει εποµένως πως ενώ οι αρχιτέκτονες έλκουν τις αρµοδιότητές τους από το Ν.
4663/30 οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, οι
«αρχιτέκτονες» του ΤΕΙ Πατρών έχουν καραµπινάτα δικαιώµατα που δεν επιδέχονται
αµφισβήτηση.
Ποιός θα ασχοληθεί τώρα µε το πρόγραµµα σπουδών και την ουσία που σχετίζεται µε την
εκπαίδευση των σπουδαστών της αρχιτεκτονικής; Αυτά είναι ψιλά γράµµατα.
Φυσικά, η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων προσέβαλε τα παραπάνω «δηµιουργήµατα»
του Υπουργείου Παιδείας στο Στ Ε και σε συνεργασία µε τους Προέδρους των τµηµάτων
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Αρχιτεκτόνων των πανεπιστηµιακών σχολών αξιώνει την κατάργηση του προγράµµατος σπουδών,
για το ΤΕΙ Πάτρας, την απόσυρση του σχεδίου Π∆, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
αποφοίτων και την έναρξη εθνικού διαλόγου για όλα τα θέµατα της ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης .

Επιµύθιον
Το συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε φήφισµά του για την αρχιτεκτονική ποιότητα του
αστικού περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες (23. ΝΟΕ. 2000) ενθαρρύνει τα κράτη – µέλη :
9 Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη γνώση και προαγωγή της
αρχιτεκτονικής.
9 Να συνεκτιµούν την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής εργασίας στις αποφάσεις και
πράξεις
9 Να προωθούν την αρχιτεκτονική ποιότητα µε υποδειγµατικές πολιτικές
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, την κατάσταση που επικρατεί στον αστικό χώρο, την
ανυπαρξία πολιτικών για την προβολή και αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής, την εξάσκηση του
επαγγέλµατος σε συνθήκες γενικής απαξίωσης που πιστοποιείται µε τη σφραγίδα που όλοι
κατέχουν και όλοι υποδεικνύουν πως είναι Μηχανικοί (αφού τα λοιπά παράγωγα είναι
εξαφανισµένα) η Πολιτεία εντείνει την προσπάθειά της για την ολοκλήρωση του έργου της για
πλήρη ισοπέδωση, δυστυχώς προς τα κάτω, µε αποτέλεσµα η εθνική µας πολιτική για την
ανώτατη εκπαίδευση και ειδικότερα για την αρχιτεκτονική, να µοιάζει ως καρικατούρα
προερχόµενη από χώρα που αντιµετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες στον πολιτισµό της.
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