
Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ συντάσσεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα και δηλώνει την αντίθεσή  της 

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ εκτιμάει ότι το Σχέδιο Νόμου καταργεί το 

αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, αυταρχικοποιεί τη λειτουργία του με την αναχρονιστική 

πρόβλεψη πειθαρχικών οργάνων και ποινών με τιμωρητικό και εκφοβιστικό χαρακτήρα, 

προσβάλλει τον ενιαίο και αδιάσπαστο χαρακτήρα των σπουδών και των παρεχόμενων τίτλων, 

ειδικότερα των Μηχανικών, διασπάει τα προγράμματα σπουδών σε βάρος της επιστημονικής 

πειθαρχίας και της διεπιστημονικότητας, αναγνωρίζει με αυτοματοποιημένες fast track 

διαδικασίες αμφιβόλου ποιότητας τριετή πτυχία εξωτερικού και κολεγίων και άρα υπονομεύει 

κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα, υποβαθμίζει το διδακτικό έργο, παρεμποδίζει την 

ακαδημαϊκή εξέλιξη του επιστημονικού προσωπικού, καταργεί το δημοκρατικό έλεγχο με 

διορισμένες διοικήσεις, καταργεί τα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εντείνει την 

υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Πανεπιστημίου. 

Το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα τα ελληνικά Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές 

Σχολές παρέχουν σπουδές υψηλής επιστημονικής στάθμης, απονέμουν διεθνώς αναγνωρισμένα 

πτυχία και διπλώματα και παράγουν επιστήμονες υψηλού κύρους. Ταυτόχρονα όμως το ελληνικό 

Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση, στις 

υποδομές, στη στελέχωση, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στην παραγωγή ερευνητικού έργου και 

νέας γνώσης, προβλήματα που χρήζουν μίας γενναίας μεταρρύθμισης, στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης και όχι της αποδυνάμωσης. Δυστυχώς, το Σχέδιο Νόμου δε μεταρρυθμίζει το 

Πανεπιστήμιο ως όφειλε, αντιθέτως το απορρυθμίζει και το επιστρέφει στη δεκαετία του 1960. 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ  

1) επαναβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική στήριξή του ΤΕΕ στο Ελληνικό Δημόσιο 

και Δωρεάν Πανεπιστήμιο και στο πενταετές ενιαίο και αδιάσπαστο Δίπλωμα Μηχανικού,  

2) καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου από τη Δημόσια 

Διαβούλευση και να προχωρήσει σε εκτεταμένο διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

τους κοινωνικούς φορείς για αναγκαίες τομές που χρειάζονται για την αναβάθμιση του 

ελληνικού πανεπιστήμιου.  

3) δηλώνει ότι το ΤΕΕ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά με τις προτάσεις του σε αυτήν 

τη διαδικασία ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας. 
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