
 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος καταδικάζει την πράξη έκδοσης του ΦΕΚ 

υπ. Αριθμ.2348, της 03/06/2021, για τη «Μετονομασία της Σχολής και του ομώνυμου Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης» και καλεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 

κατάργησή του. Σημειώνεται ότι το ΦΕΚ που υποβαθμίζει την ειδικότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

δημοσιεύεται την «εβδομάδα Περιβάλλοντος». 

Το πρώτο λόγο πλέον έχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι επιστημονικοί σύλλογοι και οι φορείς. Απαραίτητη 

είναι η καταδίκη του και από το ΤΕΕ. 

Είναι ιδιαίτερη η ευθύνη της τωρινής κυβέρνησης ΝΔ και της Κεραμέως, καθώς η «μετεξέλιξη» της Σχολής 

Μη.Περ. είναι η αντιδραστική απάντηση στην θέσπιση της εθνικής βάσης εισαγωγής στις πανελλήνιες (Ε.Β.Ε.) 

για την είσοδο στα Πανεπιστήμια, που θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση, έως και το κλείσιμο σχολών 

όπως οι Μη.Περ., αλλά και άλλων περιφερειακών σχολών.  

Η έκδοση του ΦΕΚ είναι καταδικαστέα καθώς αποτελεί αντιδραστική, αντιεπιστημονική, αντιεκπαιδευτική 

και αντιεπαγγελματική πρωτοτυπία.  Αποτελεί κυριολεκτικά πρωτοτυπία ένα Τμήμα, πόσο μάλλον 

Πολυτεχνείου, να δίνει 2 διπλώματα μηχανικού από Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου, όπως 

ορίζεται στο ΦΕΚ και αυτό θα καταπέσει. Καμία ειδικότητα Μηχανικού δεν μπορεί να θεμελιωθεί 

ακαδημαϊκά από κατευθύνσεις σε προχωρημένα εξάμηνα του ίδιου Τμήματος! Κανένα ξεχωριστό πτυχίο εν 

γένει δεν δίνεται από κατεύθυνση εξαμήνου τμήματος! Το ΦΕΚ καθώς αποτελεί ένα νέο αντι-παράδείγμα 

υποβάθμισης και διάσπασης του ενιαίου κύκλου σπουδών, πλήττει τελικά όλες τις ειδικότητες των 

μηχανικών. Αλλά και η ειδικότητα των Μη.Περ. θα περιορίζεται από αποφοίτους ενιαίου πενταετούς κύκλου 

σπουδών πολυτεχνείου μέσω των ποσοστώσεων του ΦΕΚ, ενώ θα δέχεται αποφοίτους κολεγίων.  

Αναμένονται, όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ και άλλα αντιδραστικές τομές καθώς «ο χρόνος και η διαδικασία 

υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών», θα 

ρυθμιστούν με απόφαση της Συγκλήτου. Ενδεικτικό εδώ είναι το σχέδιο πρότασης των καθηγητών του 

Μη.Περ. όπου ορίζει πως οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εισάγονται με ποσόστωση έως 66,6% για τους 

Χημικούς Μηχανικούς και 33,3% για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος,  «με βάση την προτίμησή τους ή/και 

τον μέσο όρο βαθμολογίας τους σε ορισμένα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους». Σχολή κάτεργο με 

ενδιάμεσες εξετάσεις για να ξέρεις τι τελικά θα τελειώσεις: άλλη μια πανελλαδική πρωτοτυπία!  

Έτσι αν και οι θέσεις για τα τμήμα Μη.Περ του ΠΚ αναμένεται να αυξηθούν με τους ίδιους πόρους και την 

ίδια μέριμνα για τους φοιτητές, αυτό το γεγονός το πιθανότερο είναι να μην ανατρέψει την εικόνα μιας 

σχολής-υβρίδιο που αποφεύγουν οι επιτυχόντες/ούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Επιπλέον συνιστά αντισυνταγματική πράξη να πετυχαίνει κανείς σε πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά αυτό να 

ακυρώνεται, καθώς το δίπλωμα που θα αποκτήσει κανείς θα εξαρτάται από ενδιάμεσες εξετάσεις 

καθηγητών του Τμήματος. Για το λόγο αυτό οι σύλλογοι αποφοίτων, φοιτητών, μεταπτυχιακών και 

υπ.διδακτόρων θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο φοιτητικό κίνημα αλλά και τις νομικές 

πρωτοβουλίες για την ακύρωση του εν λόγω ΦΕΚ. 
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