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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

  
Απαράδεκτη η αντιμετώπιση της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης 

από το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας 

  

Απαράδεκτο θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, σε ότι αφορά την 
αντιμετώπιση της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης, την οποία υποβαθμίζει και απαξιώνει. Στην ουσία βάζει 
ετεροχρονισμένα τα ελληνικά πανεπιστήμια στον δρόμο του αποτυχημένου μοντέλου της Μπολόνια, που 
όλες οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης δοκίμασαν και, πλέον, εγκαταλείπουν. 

                Υποχωρώντας σε πιέσεις συντεχνιακών φορέων και κομματικών νεολαιών για την 
«αναβάθμιση» των ΤΕΙ, η κυβέρνηση, με το εν λόγω σχέδιο νόμου υποθηκεύει την ανάπτυξη και 
υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον,. επιβραβεύοντας τη λογική της ήσσονος προσπάθειας και 
«χαντακώνοντας» το υψηλό επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας. 

                Το σχέδιο νόμου εισάγει τον τριετή κύκλο σπουδών, αντί να αναγνωρίζει τα διπλώματα των 
Μηχανικών ως master. Κλείνει τα «μάτια» στις πραγματικές στρεβλώσεις της αγοράς και 
εξακολουθεί να ανέχεται το αυθαίρετο βάφτισμα των μελετών ως ερευνητικών προγραμμάτων, 

αφαιρώντας το επαγγελματικό αντικείμενο χιλιάδων μηχανικών. 

                Στην «εξίσωση» που εισάγει το σχέδιο νόμου, τα παραδοσιακά μαθηματικά 
καταστέλλονται, αφού: 

-Οι τουλάχιστον 5ετείς σπουδές των μηχανικών στα ελληνικά πολυτεχνεία και πολυτεχνικές 
σχολές φτάνουν να ισούνται με εκείνες των 3,5 ετών στα ΑΤΕΙ, των τριών χρόνων στα ΤΕΙ και των 

δύο στα ΚΑΤΕΕ. 

-Το σχέδιο νόμου επιτρέπει στα ΤΕΙ να δημιουργούν (χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό και 
υποδομή) και δεύτερο κύκλο σπουδών μετά τον πρώτο (των 2-3,5 ετών), με αποτέλεσμα αύριο- 
μεθαύριο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να θεωρούνται κάτοχοι μάστερ, προφανώς ανώτεροι από τους 
μηχανικούς των ΑΕΙ, παρότι αυτοί χρειάζονται πέντε (5) χρόνια για να ολοκληρώσουν μόνο τον 
πρώτο κύκλο σπουδών! Κι αυτό ενώ έχει περίτρανα αποδειχτεί από περιπτώσεις άλλων χωρών (πχ, 
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, αμερικανικά πανεπιστήμια),  ότι το 3+2 πρακτικά δεν ισοδυναμεί με τον ενιαίο 
τίτλο πενταετών σπουδών  των μηχανικών. 

-Την ίδια στιγμή, ακυρώνεται κάθε προσπάθεια για προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά 
πανεπιστήμια, καθώς ο τίτλος σπουδών, που θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων της χώρας 

μας, μετά από πέντε ως 6,5 χρόνια θα εξισώνονται με ένα απλό bachelor, αντί για μάστερ! 

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, το σχέδιο νόμου για την παιδεία 
την καταδικάζει να κινηθεί όπισθεν ολοταχώς. «Νεκρανασταίνοντας» όσα τα άλλα κράτη έχουν 

δοκιμάσει και απορρίψει, υποβαθμίζοντας τις σπουδές των ανθρώπων που οικοδομούν την ανάπτυξη και 
μειώνοντας την ποιότητα του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δηλώνει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεση του  για τα προβλεπόμενα στο 
σχέδιο νόμου και απευθύνει έκκληση στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να αποσύρει τις 
σχετικές προβλέψεις και ν� αναλογιστεί την ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνει για τον 

αποδεκατισμό του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την οπισθοδρόμηση της ανάπτυξης, εφόσον 
επιμείνει στο παρόν νομοθέτημα. 

Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αντισταθεί στις εξελίξεις και θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις 
του απέναντι σε πολιτικές που υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας σε μια τόσο κρίσιμη ιστορικά 
στιγμή._ 

 


