
Κύριε υπουργέ 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του αναφορικά με 
το νομοσχέδιο που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

Το υπόψη σχέδιο νόμου που πρόκειται να συζητηθεί στο θερινό τμήμα της Βουλής, θεωρούμε 
ότι συνιστά μία αποσπασματική παρέμβαση του ΥΠΕΠΘ σε επιμέρους θέματα λειτουργίας 
των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Επιχειρεί για μία ακόμη φορά μία στρατηγικού χαρακτήρα 
παρέμβαση στη δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε 
το 1999-2000 για την κατ’ απονομή «Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ» και αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την απώλεια και αυτής της ευκαιρίας ουσιαστικής αναβάθμισης των ΤΕΙ καθώς και του 
συνόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Επισημαίνουμε ενδεικτικά και μόνο δύο από τα σημεία στα οποία πάσχει τα μέγιστα το 
συγκεκριμένο Ν/Σ:  
άρθρο 18: Η διάταξη αυτή παρακάμπτει τον υφιστάμενο, σήμερα, έλεγχο των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ από τα, κατά περίπτωση, συναρμόδια υπουργεία, ενώ 
αφαιρεί τόσο από τα Πανεπιστήμια, όσο και από τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς 
το δικαίωμα έκφρασης γνώμης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα χορηγούνται και καθορίζονται 
από τους Επιστημονικούς Φορείς όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι οποίοι είναι σε 
θέση να ελέγχουν και να πιστοποιούν τα προσόντα για την άσκηση επαγγέλματος, να 
επιβάλλουν Πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη τους και να διαβαθμίζουν τα προσόντα των μελών 
τους. 
άρθρο 19: Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ομοειδών 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή συστατικών 
στοιχείων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, μεταξύ των εμπλεκομένων 
ιδρυμάτων. Η σκοπιμότητα της ρύθμισης αυτής παραμένει δυσδιάκριτη, ιδίως επειδή 
περιορίζεται στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Τμημάτων ιδρυμάτων 
διαφορετικών τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή της πανεπιστημιακής και της 
τεχνολογικής. Παράλληλα ανοίγει νέα μέτωπα αντιπαράθεσης Πανεπιστημίων – ΤΕΙ και των 
αποφοίτων τους και καθιστά διάτρητα τα διπλώματα των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετών 
σπουδών που δεν μπορούν να ισοτιμηθούν με τα πτυχία ΤΕΙ διάρκειας τριών ετών. 

Κύριε Υπουργέ, 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ρόλοι των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι και πρέπει να 
παραμείνουν απολύτως διακριτοί. Τα μεν Πανεπιστήμια έχουν ως στόχο την επιστημονική 
έρευνα με την παραγωγή νέας γνώσης και την εκπαίδευση των επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ την 
εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών και την τεχνολογική έρευνα.  

Πιστεύουμε ότι τόσο ο Πανεπιστημιακός φορέας όσο και ο Τεχνολογικός τομέας πρέπει να 
διασφαλίσουν τους σαφείς και διακριτούς στόχους τους με σκοπό την αναβάθμιση του 
επιπέδου Ανώτατης Παιδείας και της ποιότητας παραγωγής του Τεχνικού Έργου στη χώρα 
μας που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το συμφέρον της κοινωνίας και την πρόοδο του 
τόπου μας. 

Φρονούμε ότι το υπό ψήφιση Ν/Σ αντιστρατεύεται τα ανωτέρω, εντείνει τα αρνητικά ζητήματα, 
οξύνει τα προβλήματα και κανένα κρίσιμο θέμα δεν επιλύει. 

Κύριε Υπουργέ, 

Κατόπιν αυτών ζητάμε την άμεση απόσυρση του Ν/Σ, τη μετάθεση της συζήτησής του στην 
ολομέλεια της Βουλής αφού προηγηθεί φυσικά ο απαιτούμενος, για τόσο σοβαρά θέματα 
Παιδείας, εκτενής διάλογος. 

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
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