α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΕΙ

Έκτακτη Συνεδρίαση στην Αθήνα
στις 6 Οκτωβρίου 2010

Η Σύνοδος εκφράζει τη δυσφορία της
για ορισµένες αρνητικές αναφορές σε θέµατα ΤΕΙ από την Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, µε ταυτόχρονη αποσιώπηση των
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θετικών ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων των
ΤΕΙ, γεγονός που δυναµιτίζει τη θέση και το
ρόλο τους και δηµιουργεί πελατεία για τα
αυτό-αποκαλούµενα Κολλέγια, τα οποία
χωρίς ίχνος διασφάλισης ποιότητας χορηγούν ακόµη και µεταπτυχιακούς τίτλους.
Η Σύνοδος διαµορφώνει τις θέσεις της σε
σχέση µε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για
το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
απαιτεί την άµεση κατάρτιση του µεταρρυθµιστικού Σχεδίου Νόµου. Σε κάθε περίπτωση όµως τα ΤΕΙ θα αντιταχθούν σε όποια
απόπειρα υποβάθµισης του ρόλου και της
προσφοράς τους και θα απαιτήσουν την
εφαρµογή της ευρωπαϊκής πρακτικής και
του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου, καθώς σε
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη µε δυαδικό σύστηµα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτά έχουν
εξελιχθεί σε Ιδρύµατα Πανεπιστηµιακού Επιπέδου.
Τέλος αναµένει την άµεση υπογραφή
των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων ΤΕΙ
από τους συναρµόδιους Υπουργούς, σύµφωνα µε τη δέσµευση του Υπουργείου Παιδείας.

ειδησεογραφία

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Έκτακτη Σύνοδος Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, σήµερα την 6η
Οκτωβρίου 2010, επισηµαίνει αρχικά τη
µέχρι σήµερα δυναµική και ουσιαστική
συµβολή των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων
τόσο στην πρόοδο της Χώρας όσο και στην
παραγωγή πλούτου προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και τονίζει την πολύτιµη συνεισφορά των αποφοίτων ΤΕΙ στον
ευπαθή τοµέα της ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, παρά την χρόνια ελλειµµατική
χρηµατοδότηση
των
Ιδρυµάτων.
Στη συνέχεια παρατηρεί ότι µία σειρά
πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου
Παιδείας εµποδίζει αναίτια την ακαδηµαϊκή
εξέλιξή τους και την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι:
• ∆εν εγκρίνονται για τα ΤΕΙ προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών, ακόµη και σε
Τµήµατα που έχουν ολοκληρώσει την
εξωτερική αξιολόγηση τους.
• Συνεχίζεται η περικοπή της ετήσιας χρηµατοδότησής τους.
• Αναστέλλονται οι διαδικασίες των Εκλεκτορικών Σωµάτων των µελών ΕΠ,
ακόµη και για το µεγάλο αριθµό θέσεων αποχωρούντων µε συνταξιοδότηση.

Προεδρείο Συνόδου

Η Τριµελής Γραµµατεία της Συνόδου
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας,
Σωκράτης Καπλάνης
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά,
Λάζαρος Βρυζίδης
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Σερρών,
∆ηµήτρης Πασχαλούδης
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