
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ  

Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», που 
συζητείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στο Β΄ θερινό Τμήμα της Βουλής, 
έχουμε εκφράσει ήδη την έντονη αντίδρασή μας με την υπ’ αριθμ. 1506/21.7.2009 
επιστολή μας. 
Για άλλη μια φορά 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. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ  
Βρίσκουμε θετική την τροπολογία η οποία αφορά την αναγνώριση των Διπλωμάτων 
5/ετους φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την στάθμη 
Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όπως αυτή προωθείται και την 
οποία πρόκειται να εισηγηθείτε κατά τη συζήτηση του ανωτέρω Ν/Σ και ζητάμε την 
υπερψήφιση αυτής και μόνον αυτής από τη Βουλή. 
Η θεσμοθέτηση αυτής της αντιστοιχίας, έστω και μετά από τουλάχιστον δώδεκα χρόνια 
παραστάσεων και διαμαρτυριών προς την Πολιτεία, πιστεύουμε ότι αποτελεί την 
καθαρά Ελληνική λύση με την οποία θα κατοχυρώσουν τα Πολυτεχνεία της χώρας μας 
τη σημερινή τους θέση στην υφιστάμενη ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
πραγματικότητα και γενικά στο διεθνές τεχνολογικό γίγνεσθαι. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 
Ας μην ξεχνάμε, ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι από τους βασικούς συντελεστές 
που οδήγησαν και οδηγούν την ανάπτυξη της χώρας και ότι όχι μόνο διαθέτουν 
ανανεώσιμη επιστημονική και τεχνολογική γνώση αλλά και γνωρίζουν να «ίστανται» ως 
επιστήμονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες και επαγγελματίες 
προσφέροντας αμέριστη και αποτελεσματική συμβολή στην κάλυψη των 
επιστημονικών, κατασκευαστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας μας κατά προτεραιότητα αλλά και της διεθνούς 
κοινότητας.  
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