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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

  
ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
«ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΙ 
  
  
       Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, χωρίς αυστηρή αξιολόγηση, αγνοεί 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, αλλά και την κοινή λογική, με την 
οποία ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να αξιολογείται και να εντάσσεται στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, αδιαφορώντας για αυτές 
τις προφανείς προϋποθέσεις, με την προώθηση του νομοσχεδίου αυτού 
υποβαθμίζει ουσιαστικά το θεσμό αλλά και το κύρος και την ουσία της 
προστατευόμενης από το Σύνταγμα Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
       Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέλοντας να καταδείξει το μέγεθος των προβλημάτων και τις 
τραγελαφικές καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, βρίσκεται στη δυσάρεστη 
θέση να κάνει τις παρακάτω λυπηρές διαπιστώσεις: 
  

         Το επίπεδο και του τελευταίου σημερινού ΤΕΙ μεταλλάσσεται αυτόματα, 
χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση αλλά και χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση, 
σε «Ανώτατο» εξισώνοντας δραματικά προς τα κάτω την Ελληνική Ανώτατη 
Εκπαίδευση, με άμεση συνέπεια το κατρακύλισμά της στα επίπεδα των 
υπανάπτυκτων χωρών του Τρίτου Κόσμου. 

         Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ, με την επιχειρούμενη πρώτη και στρεβλή εφαρμογή 
της Διακήρυξης της Μπολώνια, περιέρχονται σε δεινή θέση γιατί μετά από 
σπουδές διάρκειας τεσσάρων (ελάχιστη) έως έξη ετών (στην 
πραγματικότητα πέντε έως επτά), αποκτούν μόνο το δίπλωμα 
προπτυχιακών σπουδών, το οποίο μάλιστα δεν συνδέεται με ουσιαστικά 
επαγγελματικά δικαιώματα, αφού περιορίζεται στις υψηλές σφαίρες της 
«προαγωγής και ανάπτυξης της επιστήμης». Η «ανωτατοποίηση των ΤΕΙ» 
δημιουργεί, ακόμη, κλίμα απογοήτευσης στους πανεπιστημιακούς φοιτητές, 
οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ματαίως αγωνίζονται σκληρά για την απόκτηση 
γνώσης και ενός πτυχίου των ΑΕΙ αφού η ευκολότερη λύση των ΤΕΙ έχει, με 
τις επιχειρούμενες ρυθμίσεις, τουλάχιστον ίσο αν όχι μεγαλύτερο τελικό 
αντίκρισμα από πλευράς αναγνώρισης ενός «ευρωπαϊκού τίτλου 
σπουδών» αλλά και επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αγωνισθεί, με κάθε νόμιμο μέσo και στα πλαίσια ενός 

σοβαρού διαλόγου, για την αποτροπή τέτοιων ρυθμίσεων γιατί πιστεύει ότι : 

         Το προωθούμενο, από το ΥΠΕΠΘ, νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο και θα 
πρέπει αμέσως να αποσυρθεί, ώστε να αποφευχθεί η υπονόμευση της 
αναπτυξιακής πορείας της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, με την απαξίωση της Ελληνικής Εκπαίδευσης. 



         Η μόνη καθαρή λύση είναι η, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση, αναβάθμιση 
όσων ΤΕΙ το δικαιούνται, βάσει των αντικειμενικών δεδομένων της 
σημερινής επιστημονικής και τεχνολογικής πραγματικότητας 
(μεταπτυχιακές σπουδές διδασκόντων, αύξηση κονδυλίων για την 
εκπαίδευση κλπ.) και εφόσον δεν καλύπτουν ειδικότητες των ΑΕΙ. Κάθε 
άλλο εφεύρημα υποβαθμίζει το κύρος των ελληνικών ΑΕΙ και οδηγεί, 
γενικότερα, σε νέες περιπέτειες κυρίως τους σπουδαστές και το διδακτικό 
προσωπικό των ΤΕΙ, αλλά και ένα μέρος της ελληνικής παραγωγικής 
διαδικασίας σε μια κρίσιμη, μάλιστα, για την επιστήμη και την τεχνολογία της 
χώρας, περίοδο. 

  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΤΕΕ και τα άλλα περιφερειακά τμήματα και σε συστοίχιση 
με τους φοιτητές, τους κλαδικούς συλλόγους των μηχανικών αλλά και τους 
φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και 
ενέργειες προς την Πολιτεία αλλά και την ενημέρωση της Κοινής Γνώμης ώστε 
να αποφευχθεί η απαξίωση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στα 
πλαίσια των κινητοποιήσεων αυτών ο πρόεδρος του τμήματος Γιάννης 
Αικατερινάρης θα πάρει μέρος στην σύσκεψη των προέδρων του ΤΕΕ και των 
περιφερειακών τμημάτων που θα γίνει την Παρασκευή 16.2.2001 στην Αθήνα 
προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί, επιπροσθέτως αυτονόητο, ότι θα τηρηθούν όσα 
δήλωσαν για το θέμα βασικοί παράγοντες και εκπρόσωποι πολιτικών φορέων 
(βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων και υπουργοί) μετά τις περσινές συναντήσεις 
και την ανταλλαγή απόψεων που είχαν επί του θέματος με την διοίκηση του 
τμήματος. 
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