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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινή απόφαση, με την οποία ζητούν την άμεση έναρξη διαλόγου για τη μη
«ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ και την απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου, υπέγραψαν
το μεσημέρι, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι
των εμπλεκόμενων ακαδημαϊκών, επιστημονικών, τεχνικών και παραγωγικών φορέων
της Θεσσαλονίκης.
Στο κείμενο της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η άκριτη και συλλήβδην
ανωτατοποίηση των ΤΕΙ δεν υπηρετεί το στόχο της ουσιαστικής αναβάθμισης της
παιδείας και δεν υποβοηθά την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Μάλιστα, όπως
επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, η μαζική παραγωγή
επιστημόνων β’ κατηγορίας και η δημιουργία πανεπιστημίων δύο ταχυτήτων,
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης της ποιότητας και διόγκωσης του
κόστους των εκτελούμενων έργων.
«Οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των φορέων καλούν την κυβέρνηση και ειδικότερα
το Υπουργείο Παιδείας, να προχωρήσει σε ανοικτό και συστηματικό διάλογο με όλους
τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους στο ζήτημα, αποφεύγοντας ρήξεις που δεν
εξυπηρετούν κανέναν και δεν προάγουν το μείζον θέμα της παιδείας», υπογραμμίζεται
στο κείμενο της διακήρυξης, την ίδια στιγμή που οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και
επιστημονικής κοινότητας προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους
(μέχρι και για αναστολή της λειτουργίας πανεπιστημιακών τμημάτων), σε περίπτωση
που η κυβέρνηση παραμείνει αμετακίνητη στις θέσεις της (αρχής γενομένης από αύριο,
με τη μεγάλη παντεχνική συγκέντρωση στην Αθήνα, στα Προπύλαια του
Πανεπιστημίου).
Την εκτίμηση ότι το προωθούμενο νομοσχέδιο ενέχει τον κίνδυνο της απαξίωσης
των μηχανικών, υποβαθμίζοντας τελικά και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
διατύπωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Αικατερινάρης, τονίζοντας ότι «το
Υπουργείο υπηρετεί την τάση που θέλει πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων: ένα μικρό
αριθμό τεχνικών πανεπιστημίων παραδοσιακού τύπου και ένα σύνολο περιφερειακών
πανεπιστημίων, από το οποίο θα αποφοιτούν μηχανικοί χαμηλότερου επιπέδου
γνώσεων».
Η άκριτη ισοπέδωση της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, πρόσθεσε ο
κ.Αικατερινάρης, καταργεί ουσιαστικά την ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ διπλωματούχων
μηχανικών και τεχνικών, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η πυραμίδα παραγωγής
των τεχνικών έργων, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος και την ποιότητά τους.
Επεσήμανε ότι η ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί κοινωνική πρόκληση
αφού δεν λαμβάνονται υπόψη :
 οι άνισες, από άποψη βαθμού δυσκολίας, συνθήκες εισαγωγής και φοίτησης στα
Πολυτεχνεία και ΤΕΙ
 τα επιπλέον έτη σπουδών στα Πολυτεχνεία, σε σχέση με εκείνα των ΤΕΙ
Έτσι όσοι υπήρξαν οι καλύτεροι μαθητές αφού εισαχθούν, μέσα από διαδικασία
δύσκολων εξετάσεων στα Πολυτεχνεία και φοιτήσουν πέντε τουλάχιστον χρόνια θα
διαπιστώσουν ότι απέκτησαν δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών, ενώ οι απόφοιτοι
των ΤΕΙ θα αποκτούν δίπλωμα «ίσης αξίας» ύστερα από τρία μόνο χρόνια
σπουδών. Οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων θα μπορούν, ακόμη, να
αποκτούν και μεταπτυχιακό δίπλωμα με άλλα δύο χρόνια σπουδών, δηλαδή με
πέντε συνολικά, κάτι που δεν ισχύει για τους απόφοιτους των ΑΕΙ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόνισε ότι δεν ευσταθεί το επιχείρημα του Υπουργού
Παιδείας ότι οι προωθούμενες αλλαγές στην εκπαίδευση δεν συνδέονται με την
παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. «Τα κείμενα του Υπουργείου Παιδείας
δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να οριοθετούν επαγγελματικά δικαιώματα», είπε
χαρακτηριστικά ο κ.Αικατερινάρης και πρόσθεσε ότι στη χώρα μας υπάρχει ήδη
υπερπληθώρα μηχανικών, γεγονός που αποτυπώνεται και στα επίσημα στατιστικά
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (στην Ελλάδα αντιστοιχούν 7,2 μηχανικοί ανά 1.000
κατοίκους, τη στιγμή που στην Ιταλία ·δεύτερη στη λίστα- η αντίστοιχη αναλογία είναι
2,1 προς 1.000).
Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Βασίλης
Παπαγεωργίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με βάση τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη Διακήρυξη της Μπολόνια, δημιουργείται μια τέταρτη βαθμίδα
εκπαίδευσης (μετά την τριτοβάθμια), η οποία ανοίγει το δρόμο για την «ανάδυση» ενός
καινούργιου πανεπιστημίου-υβριδίου. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
προωθούμενο νομοσχέδιο «είναι ψευδεπίγραφο και κρύβει την ουσία».
Πέραν των κυρίων Αικατερινάρη και Παπαγεωργίου, τη διακήρυξη υπέγραψαν
ακόμη οι πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γεώργιος Χαντόλιας,
του ΓΕΩΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Καραχάλιος, του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Παπακωνσταντίνου, του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, Κώστας Μπελιμπασάκης, του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών Θεσσαλονίκης, Πάρις Μπίλλιας, του Συλλόγου Αγρονόμων-Τοπογράφων
Μηχανικών, Νίκος Μακράκης, του Συλλόγου Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδος, Γιάννης Τσιάφης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Αναστάσιος
Κωτσιόπουλος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Κυριαζής Πυτιλάκης και του
Τμήματος Γεωπονικής, Γεράσιμος Μαρτζόπουλος.
Επίσης, τη διακήρυξη υπέγραψαν ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Κώστας Μαργαρίτης, οι αντιπρόεδροι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μουρατίδης και του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών
Μηχανικών (Τμήμα Βόρειας Ελλάδας), Θέμης Καρτσιώτης, οι γενικοί γραμματείς του
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Λεφάκης και ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής
Μακεδονίας, Ελένη Φουντουλίδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Ανθιμος Αμανατίδης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών, Σταύρος Παπαδόπουλος και οι τέως πρόεδροι του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γωγώ Κωτίδου (μέλος της Δ.Ε) και Παναγιώτης Δέντσορας.
Τέλος, το κείμενο υπέγραψαν ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρήστος Μακρής, ο αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας Ανδρέας
Κουράκης, ο αντιπρόεδρος και η γενική γραμματέας της Δ.Ε. του τμήματος Βαγγέλης
Αδαμογιάννης και Πηνελόπη Ράλλη και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του
Τμήματος, Γιάννης Οικονομίδης, Νίκος Μπάρκας, Σωκράτης Φάμελλος,
Δημήτρης Κωτούλας, το μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Δημήτρης Γαληνός, το μέλος της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Κώστας Κατσιάβαλος, ο τέως Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ
Κ. Μακεδονίας Βενέτης Μπούρας, ο Πρόεδρος της ΔΚΜ Ρωμύλος Ντώνας.

Από το γραφείο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

