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Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ
Σχετικά με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘ με τίτλο
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του με το προς ψήφιση νομοσχέδιο που
ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘ, με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο αυτό,
όπως και τα αντίστοιχα που προηγήθηκαν, συνεχίζει την κατά συρροή συγχώνευση Πανεπιστημίων με ΤΕΙ,
με μοναδικό στόχο τη μείωση του αριθμού των ΑΕΙ βάσει των υποδείξεων του ΟΟΣΑ και των μνημονιακών
υποχρεώσεων της χώρας. Οι προωθούμενες αλλαγές πραγματοποιούνται, για μία ακόμη φορά, με
συνοπτικές διαδικασίες και ελλείψει ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου για τον ακαδημαϊκό χάρτη της
χώρας, με απουσία ουσιαστικού διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μάλιστα, για πρώτη φορά, οι
συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται σε αντίθεση με την εκφρασμένη βούληση των εμπλεκόμενων
Ιδρυμάτων, όπως π.χ. του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο δια της Συγκλήτου του, της συντριπτικής
πλειονότητας των Τμημάτων και του Συλλόγου ΔΕΠ, έχουν απορρίψει τις προβλεπόμενες για το Ίδρυμά
τους αλλαγές!
Το εν λόγω νομοσχέδιο ιδρύει, για μία ακόμη φορά, Σχολές και Τμήματα σε γνωστικά αντικείμενα χωρίς
κανένα σχεδιασμό, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως «ανταποδοτικά οφέλη» για την αποδοχή των
συγχωνεύσεων από τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα. Ιδρύονται Τμήματα που δεν έχουν διακριτό και αυτόνομο
χαρακτήρα, αποτελούν απλά εφαρμογή μιας επιστήμης σε εξειδικευμένο επαγγελματικό πεδίο και
κατακερματίζουν τα πτυχία. Η πολιτική αυτή θα αφήσει πίσω της θνησιγενή Τμήματα και Ιδρύματα, αλλά
και απόφοιτους με περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ορατός είναι επίσης και ο κίνδυνος
μαρασμού των περιφερειακών Πανεπιστημίων, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ιδρύονται Τμήματα που
οικειοποιούνται ονομασίες σημερινών Τμημάτων, ενισχύοντας το κύμα των μετεγγραφών σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα στον τομέα των σπουδών Μηχανικού, σε μια εποχή που οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών (και κυρίως οι νεότεροι) πλήττονται από δραματικά ποσοστά ανεργίας, η ίδρυση 36
νέων Τμημάτων Μηχανικών (24 εξ αυτών στο νέο πολυνομοσχέδιο) συχνά με παρεμφερείς ή ταυτόσημες
ονομασίες με υφιστάμενα Τμήματα, οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα το σύνολο των αποφοίτων μας σε
δυσβάστακτες συνθήκες ανεργίας και ετεροαπασχόλησης. Ειδικά στις περιπτώσεις τετραετών Τμημάτων
Μηχανικών με γνωστικά αντικείμενα ομοειδή με αυτά αντίστοιχων τμημάτων πενταετούς φοίτησης των

Πολυτεχνικών Σχολών επέρχεται η διάσπαση των ενιαίων πενταετών διπλωμάτων Μηχανικού και
δημιουργείται ένα πρωτόγνωρο και απίστευτα ασαφές πεδίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Παράλληλα, δημιουργείται ένα σημαντικό κενό στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, που δεν
καλύπτεται από τα εξαγγελθέντα διετή προγράμματα σπουδών για αποφοίτους ΕΠΑΛ. Τα νέα Τμήματα
Μηχανικών, μάλιστα, φαίνεται να στερούνται των απαιτούμενων εργαστηριακών υποδομών αλλά και του
απαιτούμενου διδακτικού προσωπικού. Η εξαγγελία της ενίσχυσης των νέων Τμημάτων με ανθρώπινους
και οικονομικούς πόρους απεδείχθη ότι είναι κενή περιεχομένου. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό την κατανομή 150 θέσεων ΔΕΠ στα 5 Πανεπιστήμια που
δέχθηκαν να εντάξουν Τμήματα των ΤΕΙ (ΕΚΠΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Οι θέσεις αυτές αφενός δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών που δημιούργησαν τα νέα Τμήματα και αφετέρου φαίνεται να στερούνται από ήδη
λειτουργούντα Τμήματα, με πολύ μεγάλες ανάγκες λόγω της μείωσης των θέσεων ΔΕΠ τα τελευταία
χρόνια, με συνέπεια να χάνονται γνωστικά αντικείμενα και να απειλείται το επίπεδο των σπουδών σε
υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες.
Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο είναι σε πλήρη αντίθεση με το Άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς σε
ρυθμίσεις του (στο Μέρος Δ’) περιλαμβάνονται διατάξεις που επιταχύνουν τη διαδικασία επαγγελματικής
ισοτίμησης των πτυχίων των αποφοίτων Κολλεγίων και οδηγούν στην πλήρη εξίσωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων αυτών με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το νομοσχέδιο καταργεί τη διάταξη εξαίρεσης των αποφοίτων των Κολλεγίων
από θέσεις που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Τέλος, από το νομοσχέδιο δεν απουσιάζουν «παθογένειες» των προηγούμενων σχετικών νόμων (π.χ. του
Ν. 4589/2019), όπως η δημιουργία «πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων» τα οποία δεν εντάσσονται
σε κανένα υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και συντείνουν στην περαιτέρω διάσπαση του ενιαίου χώρου έρευνας
και εκπαίδευσης, η άκριτη ένταξη του προσωπικού των ΤΕΙ στις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές βαθμίδες
χωρίς κάποιας μορφής διαδικασία κρίσης ή με καινοφανείς διαδικασίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την
καθιερωμένη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ, κ.λπ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο όχι απλά δεν
συμβάλλει στην αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά, αντιθέτως, υποθηκεύει το μέλλον των
αποφοίτων μας και της χώρας συνολικά για τις επόμενες δεκαετίες απαξιώνοντας την τεχνική εκπαίδευση,
και απαιτεί την άμεση απόσυρσή του.
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