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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ- Διεθνούς Πανεπιστημίου
για την καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης-παραγωγής
Στη σύνδεση της επιστήμης και της εκπαίδευσης με την παραγωγή, ώστε να «βγουν»
στην αγορά εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να συνδράμουν
ενεργά στη σταδιακή έξοδο της Ελλάδας από την ύφεση, στοχεύει –μεταξύ άλλων- το σύμφωνο
συνεργασίας, που υπέγραψαν χθες Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).
Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της υπογραφής του συμφώνου, ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επισήμανε -σε ό,τι αφορά την επαγγελματική πορεία των
Ελλήνων επιστημόνων- ότι «άλλο πράγμα είναι η κινητικότητα ανάγκης –δηλαδή η μετανάστευσή
τους λόγω της κρίσης- και άλλο η κινητικότητα ευκαιρίας».
Όπως επισήμανε, σε αυτό το πεδίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, από πλευράς της
ελληνικής πολιτείας, η οποία επιβάλλεται να οργανώσει προσεκτικά την έξοδο και τη
διασπορά των επιστημόνων της στο εξωτερικό, για να διευκολύνει την επιστροφή τους
στη χώρα.
«Το ΤΕΕ κεντρικά έχει αρχίσει να οργανώνει σχετικά μητρώα και διαδικασίες
επαφής με τους μηχανικούς που αναζητούν αλλού την τύχη τους. Ας το κάνουμε για
όλους τους επιστήμονες της Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Κονακλίδης.
Πρόσθεσε ότι το σύμφωνο συνεργασίας, που υπεγράφη με το ΔΙΠΑΕ, σε καμία
περίπτωση δεν θα μείνει στα χαρτιά, όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλα μνημόνια
συνεργασίας και καλών προθέσεων, όμως άνευ πρακτικού αντικρίσματος, που
υπεγράφησαν μεταξύ φορέων και οργανισμών της Θεσσαλονίκης.
«Όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε, «στο ΤΕΕ/ΤΚΜ μιλάμε διαρκώς για την ανάγκη
μιας παιδείας υψηλής ποιότητας και για τα αποτελέσματα μιας σοβαρής πολιτικής στο θέμα
της παιδείας που είναι μεσο-μακροπρόθεσμα ορατά στην έρευνα, την παραγωγή, την
επιχειρηματική αντίληψη, την κοινωνική συμπεριφορά, στην ατομική και στη συλλογική δράση».
Την υψηλή απήχηση του πτυχίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας της
Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και την ανάγκη επείγουσας στήριξης του ιδρύματος, ώστε
να αποκτήσει δικά του κτήρια πριν από το 2015, επισήμανε από την πλευρά του ο
αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, Νίκος Μουσιόπουλος.
«Δεν υπάρχει φοιτητής του ΔΙΠΑΕ, που να μην έχει εξασφαλισμένη την
απασχόλησή του, όταν τελειώσει κάποιο από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα. Μάλιστα και
στο εξωτερικό, απόφοιτοί μας βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις, ιδίως στα Βαλκάνια», είπε
χαρακτηριστικά ο κ.Μουσιόπουλος και υπενθύμισε ότι το 25% των φοιτητών του Πανεπιστημίου
είναι ξένοι, ενώ η γλώσσα στην οποία διεξάγονται τα μαθήματα, αλλά και οι ερευνητικές
δραστηριότητες είναι η αγγλική. Σε χώρες όπως η Τουρκία και η Βουλγαρία, πρόσθεσε, τα
αγγλόφωνα πανεπιστήμια υπάρχουν εδώ και χρόνια, καθώς αυτές έχουν αντιληφθεί, πέραν των
υπόλοιπων οφελών, και τις δυνατότητες δικτύωσης που προσφέρει η προσέλκυση ξένων
φοιτητών.
Ο κ. Μουσιόπουλος υπενθύμισε ότι το ΔΙΠΑΕ είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, με
προγράμματα αντίστοιχης ποιότητας μεγάλων ΑΕΙ του εξωτερικού (πχ της Βρετανίας),
αλλά χωρίς το πρόσθετο κόστος που θα έπρεπε να καταβάλλει ένας φοιτητής για τη
διαμονή του εκτός των συνόρων. Επισήμανε δε, ότι το ΔΙΠΑΕ προσφέρει και υποτροφίες,
ώστε να μπορεί να σπουδάσει αυτός που είναι άπορος, εφόσον είναι άριστος. Γνωστοποίησε,
τέλος, ότι από τον Οκτώβριο εγκαινιάζεται ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΔΙΠΑΕ,
που αφορά το διεθνές εμπορικό δίκτυο και τις νέες τακτικές διαιτησίας και

διαμεσολάβησης, ενώ στα «σκαριά» βρίσκεται και ένα ακόμη μεταπτυχιακό, με τίτλο «Arts,
Law and Economy».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος εξήρε τη συνεισφορά τόσο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όσο και του ΔΙΠΑΕ στην
τοπική κοινωνία και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή δεν αναγνωρίζεται επαρκώς.
Για το μεν ΤΕΕ/ΤΚΜ επισήμανε ότι αν και πρόκειται για τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της
Πολιτείας, που παρουσιάζει πάντα συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις και
εκθέσεις για τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, ωστόσο οι προτάσεις του δεν λαμβάνονται
πάντα υπόψη και πολλές φορές φτάνουμε σε κακά αποτελέσματα. Για το ΔΙΠΑΕ σημείωσε
ότι «δεν κατάλαβε ποτέ πώς η κυβέρνηση που απήλθε, επί 2,5 χρόνια δεν ασχολήθηκε
καθόλου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το υψηλό όραμά του». Δεσμεύτηκε δε, ότι ως
αντιπεριφερειάρχης θα μεριμνήσει ώστε όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, η στήριξη του
ΔΙΠΑΕ ν’ αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα.
Μετά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν και τα εξής πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα του
ΔΙΠΑΕ, τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν και μηχανικοί (τα οποία, σημειωτέον, θα
παρουσιαστούν αναλυτικά στο προσεχές τεύχος του «Τεχνογραφήματος», το οποίο θα υπάρχει
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ):
-Executive MBA
Δρ Χ. Γκρος
-MSc in Sustainable Development
Δρ Γ. Μπανιάς
-MSc in Strategic Product Design
Δρ Χ. Αχίλλας
Δρ Δ. Τζέτζης
-MSc in Energy Systems
Δρ Γ. Μαρτινόπουλος
-MSc in Information Communication Technology
Δρ Γ. Κουτίτας
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