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Ως διεθνής κοινωνία βρισκόµαστε σε µια νέα πραγµατικότητα, που χαρακτηρίζεται από ένα νέο
τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον και αλλάζει ραγδαία τις µορφές της βιοµηχανικής και εν γένει
παραγωγικής ανάπτυξης. Η βιοµηχανική εποχή έχει παρέλθει. Στη µεταβιοµηχανική περίοδο που
διανύουµε, στις αναπτυγµένες χώρες, οι παλιές παραδοσιακές παραγωγικές πρακτικές µεταβάλλονται
µε ταχύ ρυθµό για να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό. Οι νέες παραγωγικές διαδικασίες
απαιτούν όλο και πιο µορφωµένο ανθρώπινο δυναµικό, µε τα κατάλληλα προσόντα ακόµα και στον
συναισθηµατικό και τον ψυχοκινητικό τοµέα.
Αυτή η σηµαντικά πολυσύνθετη περίοδος της σύγχρονης κοινωνίας µας δεν επιτρέπει τυχαίες
διαδικασίες για την επίλυση των κρισίµων προβληµάτων, που ακόµα υπάρχουν. Οι τεχνολογικές
αλλαγές, που εισβάλλουν µε τροµακτική ταχύτητα και επηρεάζουν τις ζωές µας, απαιτούν µια
κατάλληλη προετοιµασία και οργάνωση εκ µέρους µας, ώστε να λειτουργούν προς όφελος και στην
υπηρεσία της ανθρωπότητας.
Η χρησιµοποιούµενη σήµερα τεχνολογική γνώση ξεπερνιέται µε ρυθµό 7% περίπου κατ’ έτος. Αυτό
σηµαίνει ότι σε 10 περτίπου χρόνια θα χρησιµοποιούµε εντελώς νέα τεχνολογική γνώση. Εφ’ όσον η
τεχνολογία υπόκειται σε τόσο γοργές αλλαγές, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο µετασχηµατισµό της
συγκεκριµένης τεχνολογικής γνώσης, που θα ξεπεραστεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Η επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφόρησης και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί
νέο τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον και επηρεάζει τις συνθήκες της βιοµηχανικής παραγωγής
και οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και όλες τις διαστάσεις της καθηµερινής µας ζωής.
Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί µία νέα πραγµατικότητα. Ο σύγχρονος εργαζόµενος πρέπει να έχει
γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου για να µπορέσει να είναι ανταγωνιστικός στη διεθνή
κοινωνία. Πρέπει να είναι περισσότερο ανεξάρτητος και να λειτουργεί σε περισσότερο προσωπική
βάση. Τα συστήµατα γραµµών παραγωγής µέσα στο πλαίσιο της βιοµηχανικής κοινωνίας επέβαλλαν
στους εργαζόµενους να εκτελούν απλές οµοιόµορφες κινήσεις παραγωγής χιλιάδες φορές την ηµέρα.
Όλα τα πολιτικά συστήµατα του παρελθόντος επέβαλλαν την οµοιοµορφία. Η νέα µεταβιοµηχανική
κοινωνία επιβάλλει άτοµα δηµιουργικά, που να επιλύουν προβλήµατα µε τη χρησιµοποίηση διαφόρων
πηγών και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
Υπάρχει ανάγκη συνεχούς προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τεχνικό
τοµέα, ώστε να επιζήσει στην αγορά. Ο σηµερινός νέος ευρωπαίος πολίτης βελτιώνεται συνεχώς και
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γίνεται περισσότερο µορφωµένος, καλύτερα πληροφορηµένος, περισσότερο συνειδητοποιηµένος ως
προς τον περίγυρό του και περισσότερο ικανός να επικοινωνήσει ως σύνολο. Οι αλλαγές επηρεάζουν
όλες τις χώρες και είναι επαναστατικές, διότι επιβάλλουν ένα νέο κόσµο.
Οι σηµερινοί άνθρωποι κατακλύζονται από ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, που αγωνίζονται να τις
αφοµοιώσουν. Η αφοµοίωση τους πρώτα σε γνώση και µετά σε σοφία είναι εκείνο που πρέπει να τους
εξασφαλίσουµε στο νέο αυτό περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να παίξουν ρόλο κλειδί
για την εξέλιξη αυτή. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αναζήτηση, ανάλυση, συσχέτιση και
χρησιµοποίηση των πληροφοριών, η πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφόρησης, η ανάπτυξη κριτικής
σκέψης για την επίλυση προβληµάτων και την εξέταση εναλλακτικών πιθανών λύσεων.
Αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι µία εντυπωσιακή ανασυγκρότηση της τεχνικοοικονοµικής βάσης της
διεθνούς οικονοµίας. Η πραγµατικότητα αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή από όσους λαµβάνουν τις
αποφάσεις, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές πολιτικές σε σχέση µε την
απασχόληση, την παραγωγικότητα, τον πληθωρισµό, τη φορολογία, την αναδιανοµή του εισοδήµατος,
και άλλους τοµείς.
Από την ανωτέρω ανάλυση είναι φανερό ότι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί µε την υψηλού επιπέδου
κατάρτιση και τη βαθειά κοινωνική συνείδηση που διαθέτουν, ως πολίτες – ανανεωτές και ως
παραγωγοί – καινοτόµοι είναι αυτοί που κατ'εξοχήν µπορούν να συµβάλουν στην οικονοµική και
βιοµηχανική ανάπτυξη των χωρών τους και να οδηγήσουν τις κοινωνίες τους µέσα στις νέες συνθήκες
του 21ου αιώνα στην ευηµερία. Γι’αυτό το λόγο και οι µηχανικοί αποτελούν επάγγελµα µε κυρίαρχο
ρόλο στην ανάπτυξη και ευηµερία των κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της νεωτεριστικής ικανότητας των διπλωµατούχων µηχανικών είναι
υψίστης σηµασίας για τον κόσµο του αύριο. Και ο διπλωµατούχος µηχανικός είναι ένας επιστήµων µε
παιδεία, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
Για τους διπλωµατούχους µηχανικούς η παιδεία πρέπει να προσφέρει στερεές βάσεις και βαθειά γνώση
στο πεδίο των βασικών επιστηµών, στο τεχνολογικό πεδίο του ευρύτερου γνωστικού αντικειµένου τους
καθώς και τις απαραίτητες βάσεις στο πεδίο των οικονοµικών και κοινωνικών γνώσεων. Ετσι
εξασφαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία στο επάγγελµα και η παραγωγή και αφοµοίωση της νέας
τεχνολογικής γνώσης αλλά και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Η βασική παιδεία και η βασική επιστηµονική υποδοµή όµως είναι αναντικατάστατα στοιχεία και δεν
µπορούν να υποκατασταθούν από εµπειρίες ή επιµόρφωση.
Ο µηχανικός όµως µέσα από την επαγγελµατική του σταδιοδροµία εξελίσσεται συνεχώς,
αφοµοιώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τις βελτιώσεις ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει στις υψηλές
απαιτήσεις του επαγγέλµατός του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται, για τον επαγγελµατία, συνεχής
επιµόρφωση και δια βίου εκπαίδευση, ώστε να µπορέσει να συµβάλλει τόσο στην παραγωγή αγαθών
και υπηρεσιών όσο και νέων τεχνολογιών είτε σε αγαθά είτε σε µεθόδους παραγωγής.
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Το µέλλον ανήκει στις κοινωνίες εκείνες που έχουν έγκαιρη πρόγνωση και σωστή εφαρµογή των
τεχνολογικών καινοτοµιών και εξελίξεων.
Η Ευρώπη – τουλάχιστον σε επίπεδο φορέων µηχανικών και επιστηµόνων – έχει συνειδητοποιήσει
σήµερα την ανάγκη ολοκλήρωσης της αλυσίδας που αρχίζει από την έρευνα στο εργαστήριο, το
διάλογο µε την κοινωνία και τους φορείς, συνεχίζεται µε την καθιέρωση πλαισίου και κανόνων από την
πολιτεία ύστερα από τον διάλογο, µε την αναζήτηση των επιχειρηµατιών – παραγωγών µέσα και έξω
από τις παραδοσιακές δοµές της βιοµηχανίας, και µε την απαίτηση εφαρµογής πλαισίου όχι µόνο
αειφόρου αλλά και ισόρροπης ανάπτυξης. Σήµερα όµως η κοινωνία και οι οργανωµένες οµάδες
παρεµβαίνουν αποφασιστικά για την προστασία του τριπτύχου 'ανθρωπότητα – φυσικό περιβάλλον –
αειφόρος ανάπτυξη' και προς τους δύο πόλους κυβερνήσεις και παραγωγούς, ζητούν να είναι
περισσότερο πληροφορηµένοι και ζητούν τροποποιήσεις στο παραγωγικό σχήµα και το προϊόν.
Οι χώρες και οι περιφέρειες της Ευρώπης σήµερα βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Από
τη µια πλευρά οι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες και από την άλλη η οµάδα των αναπτυσσοµένων
χωρών. Οι πρώτες βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προσαρµογής τους στο νέο περιβάλλον της µεταβιοµηχανικής εποχής µε µικρότερη ή µεγαλύτερη δυσκολία και οι δεύτερες έχουν τώρα την ευκαιρία να
περάσουν απ'ευθείας στη νέα πραγµατικότητα της µετα-βιοµηχανικής εποχής και της
παγκοσµιοποίησης.
Μέχρι σήµερα στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα οι βιοµηχανικά ανπετυγµένες χώρες είχαν αναπτύξει
δύο τύπους διπλωµατούχων µηχανικών : έναν προσανατολισµένο περισσότερο στην εφαρµογή µε
υψηλή εξειδίκευση και ένα προσανατολισµένο περισσότερο στη θεωρία και την έρευνα. Οι δύο αυτοί
τύποι επαγγελµατικών αντιπροσώπεσαν τις ανάγκες της βιοµηχανίας και της παραγωγής του δευτέρου
µισού του 20ου αιώνα και βοήθησαν τις χώρες αυτές να ηγηθούν της οικονοµικής ευηµερίας της
Ευρώπης.
Οµως και οι αναπτυσσόµενες βιοµηχανικά χώρες της Ευρώπης άρχισαν να εισάγουν στην παραγωγή
τους αυτούς τους τύπους µε µεγάλυτερη ή συνήθως µικρότερη επιτυχία. Στις χώρες αυτές που στο
παρελθόν δεν παρήγαγαν και ακόµη δεν άρχισαν να παράγουν τεχνολογία, η απαραίτητη µεταφορά
τεχνολογίας και η ανάπτυξη επενδύσεων είχαν ανάγκη από µηχανικούς υψηλοτάτης στάθµης αλλά και
από ικανότατα στελέχη εφαρµογής και εξαιρετική ποιότητα στην όλη πυραµίδα των τεχνικών,
προκειµένου η εισαγωµένη τεχνολογία αρχικώς να ενσωµατωθεί και αφοµοιωθεί και εν συνεχεία να
αναπτυχθεί καινοτοµικά. Οµως η εισαγωγή της τεχνολογίας και η ανάπτυξη των επενδύσεων µπορεί να
αντιµετωπισθεί µε διαφορετικούς τρόπους. Το συµφέρον κάθε χώρας απαιτεί να µεγιστοποιήσει την
χρησιµοποίηση τεχνικών και διπλωµατούχων µηχανικών γηγενών και όχι µετακινουµένων µηχανικών,
οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν τις γνώσεις και εµπειρίες τους όπου η ανάγκη τεχνολογικής
ανάπτυξης εµφανίζεται.
Η Ελλάδα ανήκει ακόµα στη οµάδα των αναπτυσσοµένων τεχνολογικά χωρών. Πρέπει εποµένως να
διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης επί µακρόν, ώστε να καλύψει τις διαφορές. Στις σηµερινές
συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενωσης – σήµερα των 15 – αύριο των 25 χωρών – η ελεύθερη κυκλοφορία
του µηχανικού εξασφαλίζεται και στις χώρες µε νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα όπως η Ελλάδα
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(µαζί µε 6-7 άλλες χώρες). Αυτό µαζί µε τα προαναφερθέντα επιβάλλει προσεκτικό στρατηγικό
σχεδιασµό και µεταξύ άλλων:
















Διατήρηση, µε συνεχή κατάρτιση υψηλού επιπέδου, ανθρώπινου δυναµικού µε ικανότητα να
παρακολουθεί ή και να προπορεύεται στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις µε
περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισµική συνείδηση, προκειµένου να αναπτύσσεται, να
επικοινωνεί και να συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας είτε καθοδηγώντας, είτε
αναπτύσσοντας, είτε παράγοντας, είτε βοηθώντας.
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των υποδοµών, όχι µόνο στον τοµέα των έργων µεταφορών,
επικοινωνιών κλπ, αλλά και στον τοµέα των βιοµηχανικών προτύπων (standards), τεχνικών
οδηγιών και προδιαγραφών.
Να καθιερωθεί οργανισµός πιστοποίησης και προδιαγραφές για την πιστοποίηση ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο πενταετούς όσο και τριετούς.
Να καθοριστούν ή να επαναβεβαιωθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πενταετούς
φοιτήσεως διπλωµατούχων Μηχανικών.
Να καθοριστούν νοµοθετικά τα δικαιώµατα των τεχνολόγων µηχανικών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, τριετούς φοιτήσεως, όπως ξέρουνε µέχρι σήµερα, που αντιστοιχούν στο επίπεδο
4 της νέας οδηγίας. Επιπλέον, να καθοριστούν και επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών,
πρώτης βαθµίδας (Bachelor) συµφώνως προς τις διακηρύξεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα ότι
µέχρι το 2010 θα εφαρµόσει, δηλαδή τις διακηρύξεις της Μπολόνια και της Πράγας.
Να εκσυγχρονιστούν οι νοµοθεσίες εξετάσεων αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος και για τους
διπλ. Μηχανικούς πενταετούς φοίτησης και για τους αποφοίτους τριετούς φοιτήσεως ΤΕΙ και
να διεξάγονται στο ΤΕΕ.
Η Επιτροπή Ισοτίµησης να εξετάζει τα προσόντα κάθε ενδιαφεροµένου σε αντιστοιχία µε τα
επίπεδα της οδηγίας και να εφαρµόζει αντισταθµιστικά µέτρα ή εξετάσεις συµφώνως προς την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία εάν απαιτείται. Δηλαδή, θα αντιστοιχήσει τα δικαιώµατα τα
επαγγελµατικά στην Ελλάδα µε τα προσόντα του καθενός και επί αυτών των επιπέδων θα
εφαρµόζει αντισταθµιστικά ή εξετάσεις εάν απαιτείται άλλως θα εγγράφονται αµέσως.
Το ΤΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει µητρώο όλων των επαγγελµατιών Μηχανικών τριτοβάθµιδας
εκπαίδευσης, χωριστά για τους πενταετούς φοίτησης και χωριστά για τους αποφοίτους ΤΕΕ.
Και στις δύο κατηογίρες θα εγγράφονται Μηχανικοί µετά από εξετάσεις επαγγελµατικής
επάρκειας που γίνονται στο ΤΕΕ.
Να εκσυγχρονιστούν τα προγράµµατα σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε να καλύπτουν αφενός τις
ανάγκες της χώρας και αφετέρου τη διακίνηση των Ελλήνων τεχνικών στον ευρωπαϊκό και
στον υπόλοιπο κόσµο (π.χ. ΕMF).

Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι εµπρός µας. Η αρχή ‘οι µηχανικοί δηµιουργούν το µέλλον’, που
ήταν το ορόσηµο του 20 αιώνα, εξακολουθεί να ισχύει και για τον 21ο αιώνα. Σήµερα στην Ευρώπη οι
περισσότερες νέες δουλειές δηµιουργούνται χάρις στις επιστηµονικές και τεχνολογικές καινοτοµίες. Ο
δρόµος από την έρευνα ως την καινοτοµική παραγωγή, προϋποθέτει τεχνολογική πρόγνωση, η οποία
είναι κεντρικό εργαλείο στον εντοπισµό, την αξιολόγηση και την εφαρµογή τεχνικών και τεχνολογιών
του µέλλοντος. Η αφοµοίωση της υπάρχουσας γνώσης και η σταθεροποίηση των οδών επικοινωνίας
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και κοινωνικών οµάδων παίζει καίριο ρόλο στην έναρξη ενός
εποικοδοµητικού διαλόγου για το µέλλον.
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Εµείς οι µηχανικοί και γενικότερα ο τεχνικός κόσµος πρέπει να διαδραµατίσουµε έναν όλο και
περισσότερο σηµαντικό ρόλο. Εκτός από την παραδοσιακή µας ανάµειξη στην παραγωγική διαδικασία,
έχουµε το καθήκον να αναπτύξουµε τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την εξέλιξη και την
αποτελεσµατική λειτουργία της κοινωνίας µας αλλά και να δηµιουργήσουµε τα εργαλεία που είναι
απαραίτητα για να παίξει το εκπαιδευτικό σύστηµα το ρόλο του σ’αυτή τη νέα πορεία που
διαµορφώνεται.
Άλλωστε, ο ρόλος µας ως µηχανικών από την ίδια τη φύση της επιστήµης µας είναι πολύπλευρος και
σηµαντικός, σ’ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσµο. Ως παραγωγοί καλούµαστε να καθορίσουµε την
παραγωγική κατεύθυνση και ανάπτυξη του τόπου µας κάθε φορά. Ως καινοτόµοι να παράγουµε ή να
εισάγουµε - εµείς πρώτοι από τους άλλους επιστήµονες – ό,τι καινούργιο µπορεί να δώσει η τεχνική
επιστήµη και η τεχνολογική πρόοδος. Τέλος, ως πολίτες, να λειτουργήσουµε, ώστε να βοηθήσουµε την
κοινωνία όχι µόνον να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες, αλλά και να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες.
Έτσι ο µελλοντικός µηχανικός θα έχει τη δυνατότητα και το κύρος όχι µόνο να “κυκλοφορεί” χωρίς
εµπόδια στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και να κινείται επιτυχώς ως επαγγελµατίας εκτός αυτών.
Με βάση τα ανωτέρω, είµαι πεπεισµένος ότι στην αρχή του νέου αιώνα και µε την προοπτική της
δεκαετίας θα έχει διαµορφωθεί ένα πλαίσιο για τους διπλωµατούχους µηχανικούς, που θα οδηγεί όχι
µόνον σε καλύτερες συνθήκες για την απασχόλησή τους σε τοπικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επίσης
θα καθορίζει και θα οριοθετεί την ανάπτυξη της χώρας τους, που “απαιτούν” οι ανάγκες για την
πρόοδο της κοινωνίας και την ισότιµη συµµετοχή της στη Ευρώπη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Αθήνα 23.06.2003
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