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Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας καταρχάς χαιρετίζει τη διάταξη  του άρθρου 10 

παρ. 7 του παραπάνω σχεδίου νόµου µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των 

πτυχίων πενταετούς διάρκειας ως µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Αποτελεί δικαίωση 

ενός παγίου αιτήµατος του Επιµελητηρίου µας και θεωρούµε ότι είναι σαφής αποδοχή του 

υψηλού επιπέδου σπουδών των Γεωτεχνικών, µε ευεργετικές συνέπειες στην κατάταξη 

των µελών µας στα πλαίσια του Εθνικού πλαισίου προσόντων της Ανώτατης εκπαίδευσης.  

Από εκεί και πέρα µε βάση τον διάλογο που αναπτύχθηκε µε τα τµήµατα και τις 

σχολές των Πανεπιστηµίων της χώρας µας και την απόφαση της συνεδρίασης της 

1/9/2011 το Επιµελητήριο ενώνει τη φωνή του µε την εκπαιδευτική κοινότητα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας και εκφράζει καταρχάς την αντίθεση του σε 

πολλά σηµεία του νοµοσχεδίου που συζητείται αυτή την εβδοµάδα στη βουλή.  

Κατά τη γνώµη µας το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει καινοτοµίες στην οργάνωση και 

διοίκηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που είναι αντίθετες τόσο ως προς το σύνταγµα της 

χώρας µας όσο και στην απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια, δηµοκρατικό έλεγχο και 

αξιοκρατία στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. Θεωρούµε ότι αποτέλεσµα της εφαρµογής του θα 

είναι η υποβάθµιση της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η δηµιουργία ταξικών 

φραγµών σε αυτή.  Παράλληλα είναι δεδοµένη η υποβάθµιση της έρευνας και η 

προσαρµογή της στις απαιτήσεις ‘’χρηµατοδοτών’’ καθιστώντας προβληµατική την 

ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία. Τέλος  θεωρούµε ότι υποβαθµίζονται 

οι σπουδές και µειώνεται η σηµασία των πτυχίων ως ολότητες  καθιστώντας τα ως 

άθροισµα µονάδων, εισάγοντας τον ‘’εργαλειακό προοδευτισµό’’ και την καριέρα του 

ντοσιέ στα Ελληνικά Πανεπιστήµια που είναι συνώνυµη µε τη λέξη υποβάθµιση.  
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Σε αυτή την υποβάθµιση των σπουδών και  της έρευνας οφείλουµε να αντιταχθούµε 

και να ζητήσουµε από την Υπουργό Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κυρία 

∆ιαµαντοπούλου την απόσυρση του και την έναρξη διαλόγου µε την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα και τους φορείς ώστε πραγµατικά το νέο πλαίσιο νόµου να έχει µε τη µέγιστη 

δυνατή αποδοχή  και να υπηρετήσει τον διακηρυγµένο στόχο της αναβάθµισης της 

παιδείας.  

Το νοµοσχέδιο κατά τη γνώµη µας έχει µια σειρά από διατάξεις που θα 

υποβαθµίσουν την παρεχόµενη ποιότητα εκπαίδευσης και έρευνας στα ιδρύµατα της 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Συγκεκριµένα  

•••• Προγράµµατα σπουδών (άρθρο 30) προβλέπεται ότι ο πρώτος κύκλος σπουδών 

(προπτυχιακός) συνίσταται στη παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών µε µαθήµατα 

που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 180 ακαδηµαϊκές µονάδες. Επίσης στο ίδιο άρθρο 

ορίζεται ότι ένα ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον 60 ακαδηµαϊκές µονάδες. Με τις ρυθµίσεις αυτές καθορίζεται ως ελάχιστος 

χρόνος σπουδών η τριετία. 

 

Η πρόβλεψη δυνατότητας δηµιουργίας τριετών κύκλων σπουδών (συµφωνία της 

Μπολόνια) οδηγεί στην υποτίµηση της ποιότητας των σπουδών και στην υποβάθµιση των 

πτυχίων ενώ ταυτόχρονα ακυρώνει την επαγγελµατική ισοτιµία των τίτλων που θα 

αποκτούν οι φοιτητές από τα προγράµµατα σύντοµου κύκλου σπουδών. Με τις ρυθµίσεις 

αυτές ανατρέπεται η τετραετής και η πενταετής για τα περισσότερα µέλη µας, διάρκεια 

των σπουδών κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την αναγκαιότητα ολοκληρωµένης 

επιστηµονικής προσέγγισης στην οργάνωση των σπουδών όσο και µε τα συµβαίνοντα 

στον ευρωπαϊκό χώρο όπου η διάρκεια των σπουδών είναι ανάλογη µε των Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων. Τα πτυχία των 3ετών κύκλων φοίτησης είναι πτυχία προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης και σε καµιά περίπτωση δεν θεραπεύουν τα επιστηµονικά 

αντικείµενα των κλάδων µας.  

 

Η έµφαση στα τριετή προγράµµατα σπουδών οδηγεί σε ταυτόχρονη υποβάθµιση της 

ικανότητας άσκησης του επαγγέλµατος και βλάπτει το δηµόσιο συµφέρον. Η συρρίκνωση 

του χρόνου σπουδών στερεί από τη χώρα επιστηµονικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για 

την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανόρθωση της. Ταυτόχρονα οι απόφοιτοι των 

τριετών κύκλων σπουδών θα µειονεκτούν έναντι των υπολοίπων της Ε.Ε. και στις 

συνθήκες ελεύθερης διακίνησης επαγγελµατιών που διαµορφώνονται αυτό θα είναι 

καταστροφικό για τους συναδέλφους µας αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστηµίων όταν 

µάλιστα στο άρθρο 32 το ίδιο νοµοσχέδιο συνδέει ευθέως τον αριθµό µαθηµάτων, 

πιστωτικών µονάδων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών µε 

το Εθνικό πλαίσιο προσόντων της Ανώτατης εκπαίδευσης σε αντιστοίχηση του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων  και του πλαισίου προσόντων του Ευρωπαϊκού χώρου 

Ανώτατης εκπαίδευσης. 

    

•••• Είµαστε αντίθετοι στη διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα όταν το πρόγραµµα 

σπουδών απευθύνεται σε Έλληνες φοιτητές διότι µε αυτό τον τρόπο στο µέλλον θα 
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υποβαθµιστούν τα Ελληνόφωνα προγράµµατα και θα καταστεί πλέον γλώσσα σπουδών η 

Αγγλική.  Επίσης είµαστε αντίθετοι στην προκλητική µεταχείριση των καθηγητών από το 

εξωτερικό οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν ούτε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον τρόπο που 

λειτουργούν και τους πόρους τους οποίους έχουν, ούτε τις συνθήκες διδασκαλίας και 

έρευνας, αλλά ούτε και την προσφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού.   

 

• Η αλλαγή της αποστολής των ΑΕΙ και η αλλαγή του τρόπου χρηµατοδότησης και η 

‘’αξιοποίηση’’ της περιουσίας είναι απαράδεκτη και µακριά από τους σκοπούς του 

Πανεπιστηµίου  ιδιαίτερα στη σηµερινή περίοδο πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης. Τα 

πανεπιστήµια γίνονται επιχειρήσεις και κυνηγούν χρηµατοδοτήσεις ανταγωνιζόµενες τον 

ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας ρόλος που δεν τους αρµόζει. Η εµπορευµατοποίηση των 

σπουδών κάτω από το πρίσµα αυτό είναι αναπόφευκτη. 

Η αλλαγή του τρόπου χρηµατοδότησης των ΑΕΙ και η υποβάθµιση της κοινωνικής τους 

αποστολής είναι επίσης απαράδεκτη, καθώς τα Πανεπιστήµια θα αποξενωθούν από την 

κοινωνία την εφαρµοσµένη πράξη και θα αντιµετωπίζονται πλέον όπως όλες οι άλλες 

επιχειρήσεις. Η ‘’ανεξάρτητη’’ αρχή είναι µια αντιδηµοκρατική έµπνευση που µόνο τα 

συµφέροντα των εκάστοτε κυβερνώντων θα εξυπηρετεί.  

Τέλος τα παραπάνω καταδικάζουν σε µαρασµό τα περιφερειακά πανεπιστήµια και τα 

πανεπιστήµια µε ερευνητικό αντικείµενο που δεν υπόκειται στους κανόνες της αγοράς µε 

όλες τις περιπτώσεις στην οικονοµική,  κοινωνική,  πολιτιστική και επιστηµονική ζωή της 

περιφέρειας.  Η µη απαγόρευση µεταφοράς τµηµάτων συντείνει στην αποδυνάµωση της 

περιφέρειας καθώς τα µεγάλα αστικά κέντρα θα επωφεληθούν από αυτή την διάταξη 

καθιστώντας προβληµατική τη λειτουργία περιφερειακών τµηµάτων. 

  

•••• Η δηµιουργία επώνυµων εδρών µας βρίσκει πλήρως αντίθετους καθώς ο όποιος ιδιώτης ή 

εταιρία θα µπορεί να διορίζει χωρίς τους κανόνες που ισχύουν στις υπόλοιπες θέσεις 

‘’καθηγητές’’, να καθορίζει επιστηµονικά αντικείµενα και γνωστικά πεδία αµφιβόλου 

ποιότητας κατεύθυνσης και κυρίως στόχευσης καθιστώντας το Πανεπιστήµιο µέσο 

εκπλήρωσης των επιδιώξεων σκοπών και κατευθύνσεων που είναι ξένοι ως προς την 

αποστολή του ιδρύµατος. Επίσης είναι περίεργο που δεν προσδιορίζεται ότι το χρονικό 

διάστηµα διατήρησης της έδρας θα συµπίπτει µε τη πλήρη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων της έδρας ανοίγοντας παράθυρο ώστε στο µέλλον ο προϋπολογισµός 

των ιδρυµάτων να συντηρεί έδρες και καθηγητές που θα προκύπτουν από δωρεές ή 

προγράµµατα ή ακόµη χειρότερα µιας και τα ιδρύµατα δεν θα διοικούνται πλέον από 

ακαδηµαϊκούς η θεσµοθέτηση της έδρας να αποτελεί το µέσο για ‘’βόλεµα’’ των εκλεκτών .     

 

 

• Από το ακαδηµαϊκό 2013-14 καταργούνται τα δωρεάν συγγράµµατα. Είµαστε κατά αυτής 

της λογικής τόσο λόγω κόστους επιβάρυνσης των φοιτητών όσο και για την ποιότητα των 

σπουδών καθώς οι φοιτητές θα βασίζονται σε σηµειώσεις βοηθήµατα και στις διαφάνειες 

των παραδόσεων και µάλιστα χωρίς φυσική παρουσία αποκτώντας έτσι γνώση χωρίς 

εµβάθυνση, χωρίς έρευνα και κατανόηση των εννοιών που συνιστούν την επιστήµη. Τέλος 

µε αυτό τον τρόπο χάνεται και η έννοια της δηµιουργίας βιβλιοθήκης για τους φοιτητές 

άρα και η δυνατότητα να ανατρέξουν στα συγγράµµατα και στις γνώσεις που αποκτήσαν 

να συγκρίνουν µε τις εξελίξεις και µε γεγονότα πρακτικής φύσεως κατά τη διάρκεια του 
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εργασιακού τους βίου ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωµένη γνώση η οποία είναι 

απαραίτητη για έναν επιστήµονα.   

 

• Επίσης οι φοιτητές θα επιβαρυνθούν από την κατάργηση της δωρεάν φοίτησης, σίτισης 

και στέγασης καθιστώντας την παιδεία ταξική και δηµιουργώντας αποκλεισµούς οι οποίοι 

στη σηµερινή εποχή είναι απαράδεκτοι.   

 
• Η µεταφορά αρµοδιοτήτων από τα θεσµικά όργανα των Α.Ε.Ι. στο Συµβούλιο. Ενώ στο 

άρθρο 16 παρ.5 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η πλήρης αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του σχεδίου νόµου, µεταφέρονται από τα θεσµικά όργανα των 
Α.Ε.Ι κεντρικές αρµοδιότητες στο «Συµβούλιο ∆ιοίκησης».  
Με τον τρόπο αυτό καταργείται η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ αποδυναµώνονται τα θεσµικά 
όργανα ενώ αναλαµβάνονται ευθύνες από µέλη ξένα προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα για 
θέµατα εκπαίδευσης, έρευνας και καθηµερινής λειτουργίας των ιδρυµάτων µε κίνδυνο τα 
ιδρύµατα να χάσουν το χαρακτήρα τους και να µετατραπούν σε δηµόσιες υπηρεσίες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και χωρίς επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναµικό και στην έρευνα. Ταυτόχρονα η έλλειψη δηµοκρατικής 
νοµιµοποίησης και η έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος µαζί µε την επιλογή τους χωρίς 
τη συµµετοχή του συνόλου της ακαδηµαϊκής κοινότητας των οργάνων αυτών θα 
υποβαθµίσει περεταίρω τα Ελληνικά Πανεπιστήµια.  
Η επιλογή πρύτανη χωρίς καθολική συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλοιώνει το 
θεσµό και µειώνει το κύρος του και δύναται να οδηγήσει σε επιπλέον εξαρτήσεις του 
Πανεπιστηµίου από άτοµα και οµάδες εκτός πανεπιστηµιακού χώρου.  
 

•••• Η αρχική πρόθεση Κατάργησης του Τµήµατος (άρθρο 7) ως βασικής ακαδηµαϊκής και 
διοικητικής µονάδας ήταν αντιεπιστηµονική και οδηγούσε σε υποβάθµιση των πτυχίων σε 
πιστοποιητικά παρακολούθησης ενός προγράµµατος σπουδών χωρίς σαφές επιστηµονικό 
γνωστικό αντικείµενο, συνοχή και χωρίς την κατοχύρωση των αποφοίτων µε 
συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα αλλά µε βεβαίωση επαγγελµατικών δεξιοτήτων.  
Η κατάργηση της βασικής ακαδηµαϊκής µονάδας και η ένταξη τους σε σχολές  έστω και µε 
συγγενείς επιστήµες, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των Σχολών στα Α.Ε.Ι. θα ήταν 
καταστροφική για την ακαδηµαϊκή καθηµερινότητα, την ποιότητα των πτυχίων, τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων και την πραγµατική γνώση την οποία καλείται 
ένας φοιτητής να αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του.  Επίσης µειώνεται η 
ευελιξία προσαρµογής των σπουδών σε νέες εξελίξεις, καινοτοµίες και ερευνητικά 
επιτεύγµατα. Χάνεται µε αυτό τον τρόπο ο επιστηµονικός προσανατολισµός και η 
φυσιογνωµία των ιδρυµάτων. Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι οι αλλαγές του Υπουργείου 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.   
 

•••• Η εισαγωγή της δυνατότητας στα όργανα της Σχολής για δηµιουργία προπαρασκευαστικού 
έτος σπουδών ήταν απαράδεκτη και ως εκ τούτου χαιρετίζουµε την απόφαση του 
Υπουργείου για την απόσυρση αυτής της διάταξης.  
 

•••• Επίσης είµαστε αντίθετοι σε όποια προσπάθεια κατάργησης και κατάλυσης του 
Πανεπιστηµιακού ασύλου.  

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 
 
 

Σπυρίδων Μάµαλης 


