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Όλους τους ενδιαφερόµενους

Θέµα:

∆ιαµαρτυρία προς το ΥΠΕΠΘ για την επικείµενη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της
ειδικότητας των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου ΠΕ12.

Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι,
Οργανωµένες Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία
υπάρχουν από την δεκαετία του 1950 στο Τµήµα Φυσικής του ΕΚΠΑ και από
το 1965 στο Τµήµα Φυσικής του Α.Π.Θ. (αυτά είναι τα πρώτα µεταπτυχιακά
που λειτούργησαν στη χώρα µας και για πολλά χρόνια ήταν και τα µοναδικά).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 λειτουργεί Π.Μ.Σ Ηλεκτρονικής και στο
Πανεπιστήµιο Πατρών. Σήµερα, τα εκσυγχρονισµένα Προγράµµατα Σπουδών (ΠΜΣ)
των ανωτέρω Πανεπιστηµίων απονέµουν ως τίτλους σπουδών τα παρακάτω διπλώµατα
ειδίκευσης:
ΕΚΠΑ: (α) Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η)
(β) Ηλεκτρονικού Αυτοµατισµού (Η/Α).
Α.Π.Θ.: Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Π. Πατρών: Ηλεκτρονικής & Επιστήµης Υπολογιστών («Ηλεκτρονικής» µέχρι το 2004)
Οι απόφοιτοι τους, κάτοχοι Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ηλεκτρονικής και
Ραδιοηλεκτρολογίας στελεχώνουν µε ιδιαίτερη επιτυχία όλες τις βαθµίδες της
Εκπαίδευσης όπως επισηµαίνεται και από τα ΦΕΚ ίδρυσης των Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων Σπουδών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας.
Με έκπληξη µας διαπιστώσαµε ότι όπως προκύπτει από το νοµοσχέδιο που έχει
καταθέσει στις 26.06.2008 το ΥΠΕΠΘ για ψήφιση στη Βουλή (ειδικότερα άρθρο 1,
παρ. 4 και 5), επιχειρείται κατάργηση της ειδικότητας των Φυσικών
Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου ΠΕ12 (ΠΕ12.10, Φυσικού µε Μ∆Ε στην
Ηλεκτρονική & Ραδιοηλεκτρολογία).
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Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι η ειδικότητα µας
καταργείται διότι: «…α) σε κανέναν άλλον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί προσόν διορισµού ο µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών και β) δεν υφίστανται εκπαιδευτικές ανάγκες που να δικαιολογούν το
εξαιρετικό αυτό νοµοθετικό µέτρο».
Η αιτιολόγηση αυτή γεννά τα παρακάτω ερωτηµατικά:
α. αν δεν υφίστανται εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε γιατί στην επικείµενη
προκήρυξη του ΑΣΕΠ περιλαµβάνονται 12 θέσεις ηλεκτρονικών µηχανικών;
β. ποιες εκπαιδευτικές ανάγκες κάλυψαν οι συνάδελφοί µας Φυσικοί
Ραδιοηλεκτρολόγοι οι οποίοι εργάστηκαν πέρυσι ως αναπληρωτές και
βρίσκονται στον πίνακα διορισµών 2008-2009;
γ. τα 32 οργανικά κενά διορισµών του ενοποιηµένου κλάδου ΠΕ 12.05
που παραµένουν κενά από το 2006, δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές
ανάγκες που καλύπτουν οι Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι;
δ. µήπως το Υπουργείο σχεδιάζει κατάργηση του Τοµέα Ηλεκτρονικής
των ΕΠΑΛ;
ε. ξεκινώντας από την παραδοχή ότι κύρια µέριµνα του ΥΠΕΠΘ είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, γιατί η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου
είναι προβληµατική από την στιγµή που φέρνει στην εκπαίδευση στελέχη µε
την επιστηµονική αρτιότητα που παρέχει ένα Μ.∆.Ε διετούς διάρκειας;
στ. γιατί το ΥΠΕΠΘ χρησιµοποιεί τον µεταπτυχιακό µας τίτλο ως
αφορµή για αποκλεισµό του κλάδου από τη εκπαίδευση αλλά δεν τον
αναγνωρίζει ως προσόν εξέλιξης στους ήδη διορισµένους συναδέλφους;
Ακόµη, η επιχειρούµενη κατάργηση του κλάδου ΠΕ 12.10 δηµιουργεί
προβλήµατα τα οποία το νοµοσχέδιο δεν επιχειρεί να επιλύσει, µε κύριο ηθικό
πρόβληµα την απαξίωση των ιστορικών αυτών µεταπτυχιακών τίτλων.
Γενικότερα έχουµε να επισηµάνουµε και τα εξής:
1) Οι ρυθµίσεις αυτές έγιναν ξαφνικά χωρίς να προηγηθεί καµιά συζήτηση µε
τους άµεσα ενδιαφερόµενους ή οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση
2) Το περιεχόµενο των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 είναι ανακριβές,
ασαφές και θέτει σε οµηρία τον κλάδο µας καθώς επιχειρεί να καταργήσει µια
ειδικότητα χωρίς να µεριµνά για θέµατα, όπως:
σε τι καθεστώς θα µεταπέσουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί;
τι θα γίνει µε τους µη διορισµένους Φυσικούς – Ραδιοηλεκτρολόγους;
ποιο θα είναι το αντίκτυπο στους ενεργούς µεταπτυχιακούς φοιτητές που
προσβλέπουν σε µια θέση στην εκπαίδευση θεωρώντας δεδοµένο το από
τριακονταετίας κεκτηµένο δικαίωµα;
3) Παραβλέπεται το υψηλό επίπεδο σπουδών και η επί σειρά ετών συσσωρευµένη
εργασιακή εµπειρία (έτσι οραµατίζεται το Υπουργείο την αναβάθµιση και τον
εκσυγχρονισµό της Τεχνικής Εκπαίδευσης;).
4) Η ειδικότητα των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων προϋπήρχε στον εκπαιδευτικό
κλάδο των Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Φυσικών
Ραδιοηλεκτρολόγων. Η ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εντάχθηκε στον
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κλάδο ΠΕ12.10 ως συναφής µε αυτή του Φυσικού-Ραδιοηλεκτρολόγου έπειτα
από την 124/2002 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Τονίζεται, ότι η εν λόγω συνάφεια δεν τέθηκε ποτέ εν αµφιβόλω σε κανένα
διαγωνισµό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Επίσης, σε έγγραφο του ΥΠΕΠΘ µε
αριθµό
πρωτοκόλλου
44348/∆2/9-04-2008
αναφέρεται
ξεκάθαρα
(παράγραφος Β) ότι µετά από την παραπάνω γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και µε δεδοµένη τη συνάφεια των σπουδών των
τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε εκείνη των Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, αποφασίστηκε η ενοποίηση των τριών
αυτών κλάδων σε µία ενοποιηµένη ειδικότητα. Με δεδοµένη, λοιπόν, τη θέση
αυτή του Υπουργείου, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και την
επικείµενη
προκήρυξη
διαγωνισµού
ΑΣΕΠ
εκπαιδευτικών
(όπου
προκηρύσσονται θέσεις Ηλεκτρονικών Μηχανικών), πού προσβλέπει ο
επιχειρούµενος αποκλεισµός των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων από την τεχνική
εκπαίδευση;
5) Από όλες τις ειδικότητες που υπήρχαν και συνεχώς προστίθενται κατά καιρούς
στους πίνακες, άραγε µόνο η συγκεκριµένη ειδικότητα δηµιουργεί
πρόβληµα και πρέπει να καταργηθεί ή µήπως η στόχευση αυτή
εξυπηρετεί συντεχνιακά συµφέροντα;
Επισηµαίνουµε ακόµη τα εξής:
Οι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι δηµιούργησαν τον Ηλεκτρονικό Τοµέα
στην Τεχνική Εκπαίδευση της χώρας. Οι υπόλοιποι απλώς δεν υπήρχαν (οι
απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών προέκυψαν πολύ αργότερα).
Ο κλάδος µας λειτουργεί στον χώρο της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
από την απαρχή της και πάντοτε µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα. Οι
Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι διδάσκουν τα µαθήµατα του Ηλεκτρονικού Τοµέα των
ΕΠΑΛ, ειδικότητα των σύγχρονων τεχνολογιών. Με την άρτια επιστηµονική τους
κατάρτιση, ενισχύουν επί σειρά ετών το εκπαιδευτικό δυναµικό και στηρίζουν τη
λειτουργία των Σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Γενικής Εκπαίδευσης.
Επίσης, στηρίζουν αποδεδειγµένα τον θεσµό των ΕΠΑΛ και συµβάλλουν στην
εξέλιξή του.
Τα µεταπτυχιακά Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας είναι τα ιστορικότερα
στην χώρα. Ο συνολικός χρόνος σπουδών είναι 6 χρόνια. Τέσσερα (4) για το βασικό
πτυχίο και δυο (2) για το Μ.∆.Ε. Τα ίδια έτη σπουδών µε τους Μηχανικούς ∆.Ε (5
+1 ΣΕΛΕΤΕ).
Ο κλάδος Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων έχει θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά
δικαιώµατα (χορήγηση Άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ από το ΥΜΕ αυτοδίκαια
(όπως και οι Ηλ. Μηχανικοί) σύµφωνα µε το Ν.∆. 2624/1953 (ΦΕΚ 292/Α/1953)
και το Β.∆. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/1971))
Οι απόφοιτοι των µεταπτυχιακών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας γίνονται
δεκτοί στην IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), και στην FITCE
(Federation of Telecommunications Engineers of the European Community) που είναι
αντίστοιχα η παγκόσµια ένωση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η
πανευρωπαϊκή ένωση Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων των βιβλίων του Ηλεκτρονικού Τοµέα
είναι Φυσικοί - Ραδιοηλεκτρολόγοι.
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Πολλοί Φυσικοί - Ραδιοηλεκτρολόγοι κατέχουν θέσεις ευθύνης σε µεγάλες εταιρίες
Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών αλλά και σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Επιτροπές και
Αρχές (π.χ. ΥΠΑ, ΕΕΤΤ, Α∆ΑΕ).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικών Ηλεκτρονικών – Ραδιοηλεκτρολόγων
διαµαρτύρεται έντονα για την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη επίθεση κατά της
ειδικότητας. Ζητούµε να διορθωθεί το λάθος, να αρθεί η επιχειρούµενη αδικία, να
αποκατασταθεί και να προστατευθεί ο εκπαιδευτικός µας από τέτοιες άσκοπες
ενέργειες.
Ζητούµε την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 1 του
προς ψήφιση νοµοσχεδίου.

Με τιµή

Για το ∆.Σ. του ΠΑ.Σ.ΜΕ.Φ.Η.Ρ.
Πρόεδρος: Τουµανίδης Νικόλαος
Γραµµατέας: Τσατάλας Στέλιος
Ταµίας: ∆αµούλος ∆ηµήτριος
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