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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ο πληθωρισμός - σε ιδρύματα, σχολές και φοιτητές-

σπουδαστές - είναι το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο 

της ελληνικής Ανώτατης Παιδείας. Μόνο στις κάθε 

λογής, ανά την Ελλάδα, Πολυτεχνικές σχολές, εκπαι-

δεύεται το 1% (!) του πληθυσμού της χώρας, ποσοστό 

ρεκόρ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού ο αντίστοιχος 

ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 0,48%.

Από την άλλη πλευρά, σήμερα στη χώρα μας υπάρ-

χουν 534 (!) τμήματα Ανώτατης Παιδείας, εκ των 

οποίων στο Μηχανογραφικό Δελτίο της Ακαδημαϊκής 

χρονιάς 2012 - 2013 είχαν συμπεριληφθεί τα 481. 

Τα τμήματα αυτά αντιστοιχούν σε 24 Πανεπιστήμια 

και 16 ΤΕΙ. 

Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει την πρακτική ενός 

πελατειακού πολιτικού συστήματος, το οποίο επί δε-

καετίες κυριάρχησε στη χώρα μας και δημιούργησε 

πολλά και οξυμένα προβλήματα, μερικά από τα οποία 

εμφανίζονται ως αντιπαραθέσεις μεταξύ διπλωμα-

τούχων και πτυχιούχων της Ελληνικής Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι αλληλοεπικαλύψεις 

διδακτικού αντικειμένου και η απίθανη εξειδίκευση 

ορισμένων τμημάτων, έχει προκαλέσει σύγχυση και 

βεβαίως προβλήματα στην “αγορά εργασίας”.

Το ΤΕΕ ούτε αμφισβητεί, ούτε επιδιώκει τον περιο-

ρισμό του δικαιώματος σπουδών των νεοελλήνων. 

Οπωσδήποτε δεν διακατέχεται από συντεχνικής 

αφετηρίας αντιλήψεις, όπως σκοπίμως και επιμό-

νως επιδιώκουν κάποιοι (και συγκεκριμένοι) να 

υποστηρίζουν συστηματικά, παραβλέποντας ή δια-

στρέφοντας τις προτάσεις του, έναντι της “γύμνιας” 

την οποία εκείνοι διακονούν. Αντιθέτως, επιδιώκει 

οι σπουδές να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο 

και επανακτήσουν το κύρος που είχαν πριν μερικές 

δεκαετίες, με την πεποίθηση ότι η χώρα, ιδίως στις 

σημερινές συνθήκες, έχει ανάγκη από καλά καταρτι-

σμένους επιστήμονες για να βρει διέξοδο στην κρίση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6 - 7  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΣΗΜΕΡΑ

Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση ακινήτων για φυσικές καταστροφές, διαβεβαίωσε χθες το 
υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.  Σύμφωνα, ωστόσο, με πληρο-
φορίες του ered.gr στο υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί εδώ και καιρό μια επιτροπή η οποία 
διερευνά τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση για τα ακίνητα που μισθώ-
νονται.  Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι ζημιές που υφίστανται οι ιδιοκτήτες 
και από κακόβουλες πράξεις των μισθωτών αλλά και από φθορές που προκύπτουν μετά από μια 
πολυετή χρήση τουs.

Αναστάτωση για την υποχρεωτική  
ασφάλιση κτιρίων

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης έδωσε χθες  στη δημοσιότητα 
την πρόταση του ΤΕΕ για οριστική 
και συνολική επίλυση των στρεβλώ-
σεων της Ανώτατης Παιδείας και των 
επιπτώσεων της  στα τεχνικά επαγ-
γέλματα, στην ανάπτυξη και στην 
ελληνική κοινωνία. Ταυτοχρόνως 
ανακοίνωσε ότι με βάση την πρότα-
ση του,  το ΤΕΕ ανοίγει τον διάλογο, 
καθώς από τις επόμενες ημέρες θα 
έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους 
αρμόδιους των κομμάτων για θέματα 
Παιδείας. Παράλληλα θα αναλη-
φθούν πρωτοβουλίες διαλόγου και 
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. 
-«Η πρόταση του ΤΕΕ δεν έρχεται 
να καλύψει συντεχνιακού τύπου 
αντιλήψεις ή άλλες σκοπιμότητες», 
είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης, παρεμβαίνοντας στη δια-
βούλευση για το σχέδιο συγχωνεύ-
σεων στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ 
παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα 
έξι σημεία, της πρότασης, τα οποία 
είναι: 1) Ενιαία Ανώτατη Παιδεία. 2) 
Αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των 
Τμημάτων της Ανώτατης Παιδείας. 
3) Ενιαίες πενταετείς σπουδές. 4) 
Ειδικότητες μεγάλου εύρους. 5) 
Ενιαίο σύστημα και προδιαγραφές 
σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και 6) 

Μεταβατικές διατάξεις - Σύστημα 
εξέλιξης των αποφοίτων ΤΕΙ. 
Ειδικότερα το ΤΕΕ προτείνει συγχω-
νεύσεις ΤΕΙ-Πολυτεχνικών Σχολών 
και δραστική μείωση των εισακτέων. 
Στόχος να σπάσει το πελατειακό 
σύστημα παραγωγής ΤΕΙ, σπουδα-
στών και διδασκόντων με χαμηλά 
προσόντα και να υπάρξει ό έλεγχος 
του αριθμού των μηχανικών που 
παράγει η Ελλάδα. Η πρόταση του 
ΤΕΕ προβλέπει απορρόφηση των 
αντίστοιχων Τμημάτων των ΤΕΙ από 
τις Πολυτεχνικές Σχολές και το 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με δραστι-
κή μείωση των εισακτέων ώστε το 
ποσοστό των μηχανικών επί του πλη-
θυσμού να πέσει κάτω από το 0,48% 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Η Ελλάδα κατέχει 
το πανευρωπαϊκό 
ρεκόρ εκπαιδεύο-
ντας στις Πολυ-
τεχνικές Σχολές 
της σχεδόν το 1% 
του πληθυσμού 
της, ποσοστό 
υπερδιπλάσιο 
του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ. ΑΡΧΙΖΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Πρόταση έξι σημείων για  
την Ανώτατη Παιδεία
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της 
ΕΛΕΜΚΕ 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 06-03-2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, σήμερα 
και ώρα 6.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του  ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), ενημερωτική 
εκδήλωση, με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο του 
προγράμματος: Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπο-
ρίου –Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

27
Μαρτίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Ρύπανση από αιθαλομίχλη. Το 
χρονικό άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις 
οι λύσεις"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας, σε συνεργασία με το 
Παρατηρητήριο Πολιτών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκδήλωση με θέμα: «Ελληνικά Εργοστάσια: Βιομηχανι-
κή Αρχαιολογία ή Παραγωγικό Δυναμικό;» διοργανώνει 
το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.), 
την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 (18.00 έως 21.00) στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος – 
είσοδος ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν τα 
θέματα:
-Ελλάδα 1970-2010: Αναπτυξιακή πορεία χωρίς ιστορι-
κή μνήμη και δημιουργική κριτική
  Μαργαρίτα Αντωνίου, Χημικός Μηχανικός
-Ένα παράδειγμα από την Ιστορία – Η  Γαλλική Εταιρεία 
των Μεταλλείων Λαυρίου 
Ελένη Καλαφάτη, Αρχιτέκτων – Δρ Ιστορίας 
-Ξεκινώντας από το «ήδη υπάρχον»: Δεν μπορείτε 
εσείς; Μπορούμε εμείς!
Συντονιστής: Στρατής Ζαφείρης, Χημικός Μηχανικός
-Προϋποθέσεις επιτυχημένης «επανεκκίνησης» και 
δυνατότητες συνεταιριστικών λύσεων
Νικόλαος Σταμπουλής, Λέκτορας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 
-Κατασκευαστικά υλικά: Βιομηχανική Μεταλλευτική 
(ΒΙΟΜΕ) και η διέξοδος της αυτοδιαχείρισης 
Μάκης Αναγνώστου, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομέ-
νων ΒΙΟΜΕ
-Μηχανολογικός Εξοπλισμός: Επαναλειτουργία εργο-
στασίου της ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ – Όνειρο η δυνατότητα; 
Μιχάλης Βραχόπουλος, καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας
-Βιομηχανία Τροφίμων: Ενδεικτικές περιπτώσεις 
αξιοποίησης βιομηχανικών υποδομών τροφίμων και 

τοπική ανάπτυξη
Βαγγέλης Ιωαννίδης, Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός 
Βιομηχανίας Τροφίμων, Δημήτρης Μήρτσος, Μηχανο-
λόγος Μηχανικός
Ναυπηγεία: Μια καινοτομική διέξοδος στην Ελληνική 
πραγματικότητα
Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θ ακολουθήσουν: Συζήτηση – Παρεμβάσεις – Προτά-
σεις του κοινού
Το υλικό των προηγούμενων εκδηλώσεων βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και στο  blog «Ανάπτυ-
ξη και μηχανικοί» http://anaptixi.wordpress.com

Ελληνική βιομηχανία και μηχανικοί – επιστήμονεςΕνημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα ThermoMap θα πραγματοποιη-
θεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο των εγκατα-
στάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρ. Ι.Γ.Μ.Ε.) στο 
Ολυμπιακό χωριό (Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού 
Χωριού) Αττικής, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 
2013 , κατά τις ώρες 9.00 - 14.15 . Η είσο-
δος είναι ελεύθερη.
Από 1η Σεπτεμβρίου του 2010, το Ι.Γ.Μ.Ε. 
(σήμερα E.K.B.A.A. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) μαζί με 
άλλους 11 Ευρωπαίους Εταίρους από 8 
χώρες συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Project 
‘ThermoMap ’ , του οποίου ο πλήρης 
τίτλος είναι ‘ Area mapping of superficial 
geothermic resources by soil and 
groundwater data ’ («Περιοχική χαρτογρά-
φηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων από 
δεδομένα εδάφους και υπόγειων νερών»). 
Η διάρκεια του Project είναι 36 μήνες.
Τ o “ΤhermoMap ” είναι ένα καινοτόμο 
συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα (FP7, κάτω από το Information and 
Communications Technologies (ICT) Policy 
Support Programme , ‘ ICT - PSP ’), που 
εστιάζει το ενδιαφέρον του στη χαρτο-
γράφηση του δυναμικού της πολύ ρηχής 
γεωθερμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δίνει 
έμφαση στην οριζόντια ρηχή γεωθερμική 
ενέργεια μέσα στα πρώτα 10 m κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους. Για κάθε χώρα 
που συμμετέχει, εκτός από το σύνολό της, 
όπου θα απεικονίζεται προσεγγιστικά το 
ρηχό γεωθερμικό δυναμικό, έχει επιλεγεί 
και μια περιοχή δοκιμής ( test area ) για 
συστηματικότερη και πιο λεπτομερή μελέτη. 
Για την Ελλάδα, έχει επιλεγεί ως test area 
η ευρύτερη περιοχή πόλεως Καλαμάτας. 
Το Project ThermoMap αποσκοπεί στην 
εκτίμηση κα χαρτογράφηση του ρηχού 
(αβαθούς) γεωθερμικού δυναμικού και στη 
διάχυση αυτής της πληροφορίας, γεγονός 
που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλι-
ών Θερμότητας (ΓΑΘ) και την καλύτερη 
απόδοσή τους.

Ημερίδα για την αβαθή  
γεωθερμία

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Τα έξι σημεία της πρότασης του ΤΕΕ
Τα έξι σημεία της πρότασης του ΤΕΕ, για οριστική και συνολική επίλυση 
των στρεβλώσεων της Ανώτατης Παιδείας και των επιπτώσεων της  στα 
τεχνικά επαγγέλματα όπως τα παρουσίασε αναλυτικά ο Χρ. Σπίρτζης έχουν 
ως εξής: 

1. Ενιαία Ανώτατη Παιδεία 
Η πρόταση του ΤΕΕ προϋποθέτει τη Συγχώνευση των αντίστοιχων Τμημά-
των των ΤΕΙ στα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΕΜΠ και την 
δραστική μείωση των εισακτέων ώστε ο αριθμός των Μηχανικών σε σχέση 
με τον πληθυσμό να είναι μικρότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που 
είναι 0,48%.

Ενιαία ανώτατη Παιδεία δεν σημαίνει δύο διακριτές κατηγορίες στην 
ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρόταση του ΟΟΣΑ, τμήμα της οποίας 
δίνουμε στο Παράρτημα II, είναι ενδεικτική του εξορθολογισμού της 
ανώτατης Παιδείας και της ευρωπαϊκής και διεθνούς πρακτικής. Σύμφωνα 
με την πρόταση του ΟΟΣΑ,  ο δυϊσμός της ανώτατης Παιδείας πρέπει να 
σταματήσει και να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση των Πανεπιστημίων και 
των ΤΕΙ και όχι προσπάθεια αντιγραφής των προγραμμάτων σπουδών 
των Πανεπιστημιακών τμημάτων  από τα ΤΕΙ.  Ο υπερπληθωρισμός των 
επιστημόνων στη Χώρα, ο εξευτελισμός των αμοιβών τους και ένα σύστημα 

παραγωγής έργων και βιομηχανικής παραγωγής που δεν προβλέπει την 
υποχρεωτική ύπαρξη μεσαίων παραγωγικών θέσεων, οδηγεί στην πρόταση 
μας για συγχώνευση των δύο κατηγοριών της ανώτατης Παιδείας.

2. Αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των Τμημάτων της Ανώτατης Παιδείας
Στον νόμο που προβλέπεται η αξιολόγηση των Τμημάτων της ανώτατης 
Παιδείας προβλέπεται για μία ακόμη φορά ένα σύστημα αόριστο από 
επιτροπή που δεν προβλέπει τη βαρύνουσα συμμετοχή των επιστημονικών 
και επαγγελματικών φορέων, αλλά την σύνθεση της με δεσπόζουσα θέση 
του Υπουργού Παιδείας. Σύστημα που δεν διασφαλίζει την αμεροληψία και 
την ανεξαρτησία της αξιολόγησης. Προτείνεται ο καθορισμός συγκε-
κριμένων και ξεκάθαρων όρων ενιαίας αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, με βαρύνουσα συμμετοχή των επιστημο-
νικών φορέων. Σημειώνουμε ότι ακόμη και στο σύστημα αξιολόγησης που 
προβλέπει ο νόμος δεν έχει γίνει καμία πρόοδος για την ενιαία αξιολόγηση 
των τμημάτων, ενώ δεν προβλέπεται η αξιολόγηση με τα ίδια κριτήρια της 
Σχολής Δημόσιας διοίκησης.

3.  Ενιαίες πενταετείς σπουδές
Όπως έχει αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο, οι σπουδές ενός Μηχανικού 
που καλύπτουν επαρκώς σε επιστημονικό εύρος και ποιότητα την παρεχό-
μενη γνώση χρειάζονται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών, με έμφαση 
στα πρώτα χρόνια σπουδών σε μαθήματα υποδομής, που αποτελούν 

«Να σταματήσει ο δυϊσμός της ανώτατης Παιδείας» 
Ζήτησε ο Χρ. Σπίρτζης προτείνοντας συγχωνεύσεις ΤΕΙ-Πολυτεχνικών Σχολών  

και δραστική μείωση των εισακτέων 
 «Ο δυϊσμός της ανώτατης Παιδείας πρέπει να σταματήσει και να υπάρχει 
ξεκάθαρη διάκριση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και όχι προσπάθεια 
αντιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων από 
τα ΤΕΙ». Αυτή την αναφορά, που αποτελεί διαπίστωση του ΟΟΣΑ, υπογράμ-
μισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, παρουσιάζοντας την πρόταση 
του ΤΕΕ για οριστική και συνολική επίλυση των στρεβλώσεων της Ανώτατης 
Παιδείας.  Επιχειρηματολογώντας υπέρ της πρότασης του ΤΕΕ για συγχώ-
νευση Πολυτεχνείων-ΤΕΙ, ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στον «εξευτελισμό των 
αμοιβών» , που πριμοδοτείται από την υπερπληθώρα μηχανικών και συναφών 
ειδικοτήτων, ενώ υπογράμμισε ότι «το εγχώριο σύστημα παραγωγής έργων και 
βιομηχανικής παραγωγής δεν προβλέπει την υποχρεωτική ύπαρξη μεσαίων 
παραγωγικών θέσεων».
Ο ίδιος τόνισε ότι η πρόταση του ΤΕΕ έρχεται να δώσει μία οριστική και ορθο-
λογική λύση που θα συμβάλει στο ξεπέρασμα χρόνιων λαθεμένων πολιτικών 
στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων, στο ξεπέρασμα λαθεμένων κοινωνι-
κών δογμάτων, στερεοτύπων και παλαιοκομματικών τακτικών. Οι  προφανείς 
θετικές συνέπειες της πρότασης του ΤΕΕ είναι η εξοικονόμηση πόρων για 
μια ανώτατη ποιοτικότερη Παιδεία, η αντιμετώπιση του υπερπληθωρισμού 
επιστημόνων, ο εξορθολογισμός του συστήματος ανώτατης Παιδείας και η 

αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που 
παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφά-
λαιο. Σημαντικότερη συνέπεια από την 
εφαρμογή της πρότασης του ΤΕΕ είναι 
η οριστική απαγκίστρωση της Χώρας 
από προβλήματα που την κρατούν δέ-
σμια και θα συντελέσουν αποφασιστικά 
στον εξορθολογισμό της παραγωγής 
έργων, στους αξιόπιστους μηχανισμούς 
ελέγχου, στην υιοθέτηση σύγχρονων 
προδιαγραφών και κανονισμών, στην 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, στην 
υιοθέτηση αξιόπιστων διαδικασιών και ελέγχων, στην αποφυγή χρονοβό-
ρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.  Η υιοθέτηση της πρότασης του ΤΕΕ θα 
αποδείξει αν το πολιτικό σύστημα θέλει να υλοποιήσει στη Χώρα τις πραγμα-
τικές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται ή τις επικαλείται, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν για μία ακόμη φορά σκοπιμότητες, ρουσφετολογικές, 
αντιεπιστημονικές και αντιαναπτυξιακές   πολιτικές. Στη χθεσινή συνέντευξη 
Τύπου συμμετείχε ο Γιώργος Τσουκαλάς, μέλος ΔΕ ΤΕΕ. 

«Η πρόταση του ΤΕΕ προβλέπει μεταβατικές διατάξεις 
για τους αποφοίτους και τους σπουδαστές των ΤΕΙ, οι 
οποίοι είτε θα διατηρήσουν τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα που έχουν σήμερα είτε θα εξελιχθούν σε διπλω-
ματούχους μηχανικούς παρακολουθώντας συμπληρω-
ματικά προγράμματα σπουδών». 

«Δεν υπάρχει αξιόπιστος έλεγχος στα Πολεοδομικά Γρα-
φεία ούτε για το αν ένας μελετητής ιδιωτικών έργων είναι 
μηχανικός, αν είναι δημόσιος υπάλληλος, αν είναι αληθή 
τα στοιχεία του και τα επαγγελματικά του δικαιώματα». 
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προαπαιτούμενη γνώση για τη σε βάθος σπουδή των τεχνικών γνωστικών 
αντικειμένων στη συνέχεια. Αυτός είναι ο λόγος που κορυφαία Πανεπι-
στήμια σε Χώρες που έχουν το αγγλοσαξωνικό πρότυπο διευρύνουν τα έτη 
σπουδών ξεπερνώντας την πρακτική των τριών ετών του πρώτου κύκλου 
σπουδών και ενός έτους εξειδίκευση και υιοθετώντας είτε την πενταετία 
και άνω είτε τα τέσσερα χρόνια σπουδών και ένα ή δύο πρόσθετα έτη για 
την εξειδίκευση. Οι ενιαίες πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές 

της Χώρας και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης και αν επιλέ-
ξουμε, ισοτιμούνται με το δεύτερο κύκλο σπουδών των αγγλοσαξωνικών 
Πανεπιστημίων, που πρέπει να αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή για την 
άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού στη Χώρα μας.

4. Ειδικότητες μεγάλου εύρους
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην επαγγελματική τους πορεία στη Χώρα 
μας, στην παραγωγή της και στην αγορά της πρέπει να έχουν τις γνώσεις 
που θα τους επιτρέπουν την ευελιξία σε γνωστικά αντικείμενα. Η ίδρυση ή 
ακόμη και η ύπαρξη τμημάτων περιορισμένου επιστημονικού εύρους δεν 
βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και οι περιορισμένες επαγγελματικές 
διέξοδοι γεννούν αντιθέσεις και διεκδικήσεις ανορθολογικές. Η ίδρυση 
νέων τμημάτων στη Χώρα μας πρέπει να εξετάζεται συνεκτιμώντας τόσο το 
επιστημονικό όσο και το επαγγελματικό εύρος. Η ίδρυση νέων τμημάτων 
πρέπει να γίνεται, αφού καθοριστούν εκ των προτέρων τόσο η τήρηση των 
ελάχιστων προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα τμήμα Μηχανικών 

από το Πανεπιστήμιο που ανήκει όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα 
από το ΤΕΕ, προς αποφυγή των στρεβλώσεων που δημιουργούνται σήμερα.

5. Ενιαίο σύστημα και προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα
Η Έκδοση του ΠΔ Μητρώου Συντελεστών και Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
Έργων (ΜΗΣΙΕ), όπως και στα δημόσια έργα θα εξορθολογήσει το σύστημα 
παραγωγής ιδιωτικών έργων, θα συμβάλει στην ποιότητα των έργων, 
στην καταπολέμηση της ασφαλειοδιαφυγής και της φοροδιαφυγής και 
ταυτόχρονα θα αποδώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα κατασκευαστών 
σε όλους τους αποφοίτους Τμημάτων ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, Σιβητανιδείου, ΤΕΙ, 
ΑΤΕΙ και την ένταξή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
Η ύπαρξη, επίσης, του Μητρώου Μελετητών Ιδιωτικών έργων θα προχω-
ρήσει στη διαβάθμιση των Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων, ανά 
κατηγορία μελετών, που αποτελεί μεγάλο κενό και στρέβλωση στο σύστη-
μα παραγωγής ιδιωτικών έργων και στην ποιότητα των μελετών. 

Τα μητρώα των Μηχανικών πρέπει να τηρούνται με ευθύνη του ΤΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζονται ενιαίες διαδικασίες, έλεγχος, καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας αλλά και αξιόπιστος έλεγχος των δραστηριοτήτων των 
Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών, με τις αντίστοιχες επαγγελμα-
τικές ευθύνες που πρέπει να έχουν. Σημειώνουμε ότι σήμερα υπάρχουν 
τουλάχιστον 8 μητρώα Μηχανικών διασκορπισμένα σε 4 Υπουργεία και 
σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς αξι-
όπιστες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αξιόπιστος έλεγχος στα 
Πολεοδομικά Γραφεία ούτε για το αν ένας μελετητής ιδιωτικών έργων είναι 
Μηχανικός, αν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, αν είναι αληθή τα στοιχεία του 
και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Προβλέπεται, επίσης, η ύπαρξη δύο 
νέων μητρώων, σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία. Η συγκέντρωση των 
μητρώων στον αρμόδιο φορέα το ΤΕΕ θα δώσει τα απαραίτητα εργαλεία 
για τη διασφάλιση των πολιτών, για πραγματικούς ελέγχους και συνολική 
καταγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας κάθε Μηχανικού και κάθε τεχνι-
κής εταιρείας αλλά και για τη σύντμηση διαγωνιστικών διαδικασιών.
Η ύπαρξη του ΜΗΣΙΕ και η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων που 
άπτονται της δημόσιας ασφάλειας θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα και 
στην ποιότητα των έργων και στην καταπολέμηση της ασφαλειοδιαφυγής 
και της φοροδιαφυγής.

Η δημιουργία τέλος του ενιαίου Μητρώου Έργων και Μελετών θα δώσει 
ένα συνολικό σύστημα επιτήρησης, ελέγχου και καταγραφής όλων των 
έργων στη Χώρα δημόσιων και ιδιωτικών και την εμπλοκή του κάθε Μηχα-
νικού σε αυτά.  

 6. Μεταβατικές διατάξεις - Σύστημα εξέλιξης των αποφοίτων ΤΕΙ 
Με τη συγχώνευση των τμημάτων ΤΕΙ στα αντίστοιχα τμήματα των Πολυτε-
χνικών Σχολών προτείνουμε την ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων για τους 
αποφοίτους και τους  σπουδαστές των ΤΕΙ που θα περιλαμβάνουν:
Τη διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν σήμερα. 
Τον καθορισμό ενός συστήματος εξέλιξης τους σε Διπλωματούχους 
Μηχανικούς. 
Συγκεκριμένα προτείνουμε λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών 
της σχολής που αποφοίτησαν (ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβητανιδεί-
ου), την αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία και την πιθανή κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου, τον καθορισμό συμπληρωματικών προγραμμάτων 
σπουδών δύο επιλογών, που θα οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος:
Α. του επιστημονικού αντικειμένου του τμήματος που αποφοίτησαν, που 

θα αντιστοιχεί σε ακαδημαϊκά ισότιμο αλλά περιορισμένου εύρους της 
αντίστοιχης βασικής ειδικότητας διπλωματούχων Μηχανικών και 
Β. του αντίστοιχου και ισότιμου με βασική ειδικότητα διπλωματούχου 
Μηχανικού.

-«Για την ένταξη στα συμπληρωματικά προγράμματα 
σπουδών προβλέπεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη  «το 
πρόγραμμα σπουδών της σχολής που αποφοίτησαν 
(ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβιτανίδειος), η αποδει-
κνυόμενη επαγγελματική εμπειρία και η πιθανή κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου». 

«Οι ενιαίες πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές 
Σχολές της Χώρας και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστημα 
αξιολόγησης και αν επιλέξουμε, ισοτιμώνται με το δεύ-
τερο κύκλο σπουδών των αγγλοσαξονικών Πανεπιστη-
μίων, που πρέπει να αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή 
για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού στη 
χώρα μας».

«Τα μητρώα μηχανικών να τηρούνται με ευθύνη του 
ΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζονται ενιαίες διαδικασίες, 
έλεγχος, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και 
αξιόπιστος έλεγχος των δραστηριοτήτων των μηχα-
νικών και των τεχνικών εταιρειών, με τις αντίστοιχες 
επαγγελματικές ευθύνες που πρέπει να έχουν». 

«Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 8 μητρώα μηχανι-
κών διασκορπισμένα σε 4 υπουργεία και σε διάφορες 
δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς 
αξιόπιστες διαδικασίες». 
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Η πρόταση των Casson Man (διακοσμητές μουσείων και εκθεσιακών χώρων με έδρα το Λονδίνο), 
Duncan Lewis (διαμόρφωση περιβάλλοντος) και Snøhetta (διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου) 
επιλέχθηκε για την διαμόρφωση του σπηλαίου-μουσείου με τις ζωγραφιές της Παλαιολιθικής εποχής 
Lascaux IV στη Γαλλία. 
Η πρόταση - υπόγειο συγκρότημα από θαλάμους και σήραγγες - εγγυάται τη διατήρηση της ακεραιότη-
τας του ιστορικού αυτού τόπου, ενώ εξασφαλίζει μεγάλους εκθεσιακούς χώρους για τους επισκέπτες.
Η χαμηλή καμπηλότητα του τοπίου της περιοχής, υπήρξε το “καταφύγιο” των έργων ζωγραφικής επί 
των βράχων επί 17.300 χρόνια. Κατά την πρόταση που επιλέχθηκε και θα εφαρμοστεί, οι εσωτερικοί 
χώροι του συγκροτήματος φωτίζονται με ακτίνες του ήλιου. 
Τα σπήλαια ανακαλύφθηκαν το 1940, αλλά από το 1963 παραμένουν κλειστά για το κοινό, εξαιτίας του 
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούσε η προσέλευση επισκεπτών και των ζημιών που προκλήθηκαν 
στα ζωγραφικά έργα. 
Η διαδικασία του σχεδιασμού υπήρξε πολύπλοκη και κινήθηκε σε δυο παράλληλες σφαίρες: οι σχεδι-
αστές του Casson Mann φρόντισαν για τον σχεδιασμό της έκθεσης και τη δημιουργία της αρχιτεκτονι-
κής του θεάματος, ενώ οι αρχιτέκτονες του Snøhetta και Duncan Lewis ανέπτυξαν το προστατευτικό 
περιβάλλον για τις ζωγραφιές των σπηλαίων.
Η λεπτή γραμμή της οροφής του συγκροτήματος, μιμείται τη μορφολογία των γύρω λόφων της περιο-
χής του Montignac. Ο σχεδιασμός της πρόσοψης κινείται μεταξύ της αδιαφάνειας, ημιδιαφάνειας και 
διαφάνειας, προδιαθέτοντας τον επισκέπτη για το περιεχόμενο του μουσείου. Ο σχεδιασμός του εσω-
τερικού εξασφαλίζει μια μυστηριακή ατμόσφαιρα.
Κατά τον Bernard Cazeau, μέλος της κριτικής επιτροπής, η πρόταση κρίθηκε η πλέον επιτυχημένη από 
άποψη σκηνογραφίας. Ως το 2015 θα έχει εφαρμοστεί και το σπήλαιο θα είναι έτοιμο να δεχτεί ως και 
400.000 επισκεπτες το χρόνο.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η αβεβαιότητα επιταχύνει την αναθεώρηση 
της δημοσιονομικής πολιτικής- ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ- Το ECOFIN επικύρωσε την επιμήκυνση 
δανείων • Διαπραγματεύσεις: Σήμερα η συνάντηση εφ’ όλης της ύλης του 
κ. Στουρνάρα με τους ελεγκτές- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ- Φοροδιαφυγή, αποκρατικοποιήσεις και απολύσεις βρίσκονται 
στο επίκεντρο • Υπ. Οικονομικών: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΘΑΡΣΗ» ΣΕ 240 
ΣΤΕΛΕΧΗ • Γιώργος Μαυραγάνης: ΚΙΝΗΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ • ΠΕΠ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σφίγγει ο κλοιός για επιχειρήσεις- εμπόρους- επαγγελματίες- 
ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ • Ξεπέρασε τις 14.250 μονάδες 
ο δείκτης στη Wall Street • ΕΣΠΑΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ Ο DOW JONES 
• “ΦΡΕΝΟ” ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ • Δηλώσεις Γ. Εμίρη: 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 2,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ • Αύριο 
στο Μέγαρο Μαξίμου οι Π. Τόμσεν, Μ. Μορς, Kλ. Μαζούχ- ΤΡΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Σήμερα οι συναντήσεις με Γ. 

Στουρνάρα, Κ. Χατζηδάκη και Γ. Βρούτση.

ΚΕΡΔΟΣ: Στην Αθήνα σήμερα αντιπροσωπεία του εμιράτου με δέσμη 
προτάσεων- ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ- Συζητούν λεπτομέρειες 
για το fund των δύο δισ. ευρώ- Ενδιαφέρον για Αστέρα, “Ελ. Βενιζέλος” και 
FINANSBANK • Σπεύδει στη Λευκωσία η τρόικα- ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • Με εντολή Στουρνάρα- ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ 
ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 240 ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ •Πώς διαμορφώνονται τώρα οι 
αποδόσεις- Φθηνότερες οι προθεσμιακές- ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ, 
ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ • Ποδόσφαιρο στο “κόκκινο”- 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 264,7 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ 14 ΠΑΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ- Σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να είναι 7.000-
8.000 υπάλληλοι • ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ DOW- Ώθηση από 
το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της FED • ΕΛΕΓΧΟΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 
ΣΕ 240 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ • ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1,3 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- 
Ραγδαία αύξηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων • «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΕ 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ- Λόγω αύξησης των φόρων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- «Φρένο» Κεδίκογλου στα σενάρια • ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • Σήμερα στη Βουλή- 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΠΑ: Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει καταβολή ολόκληρου του 
ποσού του φόρου μέσα σε διάστημα 10 ημερών- ΔΟΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ • Ούγκο Τσάβες: Ο ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η «Αθηνά» βρήκε τη σοφή λύση για τις 
συγχωνεύσεις ΑΕΙ- ΤΕΙ- ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ • Ιταλικές εκλογές και ύφεση στριμώχνουν τη 
Μέρκελ- ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ • 
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε το θάνατο του Τσάβες- Ο 
«ΑΝΤΑΡΤΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ολόκληρο το νέο μηχανογραφικό για ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές 
σχολές- ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ- 
Ποιες είναι οι 518 σχολές που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι • ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΠΑ • Βέτο για διαθεσιμότητα- 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΑΙ …ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ • 
Διεργασίες στο παρασκήνιο των τριών αρχηγών- Η ΤΡΟΪΚΑ ΦΕΥΓΕΙ, Ο 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης του υπ. 
Εργασίας με τους ελεγκτές- ΤΡΥΠΑ 1 ΔΙΣ. € ΡΟΥΦΑΕΙ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Το νέο «μαχαίρι» αφορά το 80% των συντάξεων • Η ΑΘΗΝΑ 
ΔΙΑΒΗΜΑ- Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΡΕΥΝΕΣ • ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ 
ΜΕ «ΑΓΚΑΘΙΑ» • ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ • 
Σχέδιο «Αθηνά»: 97 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, 28 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η γκάφα στη Βουλή 
αποκάλυψε τις προθέσεις της κυβέρνησης- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 600 € • 
ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ • Μύλος το ΠΑΣΟΚ- 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ • Ανασχηματισμός: 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Προκλητική δυσφήμιση της Ελλάδας από 
τον υπουργό στην «Bild»- ΔΙΑΣΥΡΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ • 
Βενεζουέλα: ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ • 
Λίστα Λαγκάρντ: ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΩΡΓΟΣ- 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

6 ΜΕΡΕΣ:  Επικίνδυνα και παρωχημένης τεχνολογίας στεντ στα 
κρατικά νοσοκομεία- ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ • Η 
«ΑΘΗΝΑ» ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ 97 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ- ΤΕΙ- Στη Βουλή το σχέδιο 
νόμου για τις συγχωνεύσεις των Πανεπιστημίων • Λίστα Λαγκάρντ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 10 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ • ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ: «ΕΦΥΓΕ» ΕΝΑΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τι άκουσαν ο Χρ. Σταϊκούρας και ο Γ. Μαυραγάνης 
για την υπερφορολόγηση και τα ακίνητα- ΡΙΧΤΕΡ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΓΓΡΟΥ • Η ΤΡΟΪΚΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΣΟΚ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ- Η νέα εκδοχή του 
«λεφτά υπάρχουν».

Η ΑΥΓΗ: Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΚΤ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ- Αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού, μειώνουν 
τα επιτόκια καταθέσεων.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα 
ναρκωτικά- ΠΡΟΛΗΨΗ- ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ- ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΕ ΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ- ΔΩΡΕΑΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η τρόικα αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση του 
υπουργού Εργασίας- ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ • 
Κραυγή απόγνωσης ασθενών- ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ποιοι τη δημιούργησαν και γιατί ορισμένοι θεωρούν 
ότι συνδέεται με τους Ιλλουμινάτι και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις και 
ομάδες… ΟΜΑΔΑ Ω: Η… ΑΛΛΗ «ΕΨΙΛΟΝ»;
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ΔΙΗΜΕΡΟ «ΦΩΤΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 06/03/2013

Απολύσεις από το δημόσιο τομέα, n πορεία του 
προϋπολογισμού , θεσμικά μέτρα για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής και αποκρατικοποιήσεις, θα βρεθούν σήμερα 
στο τραπέζι του διαλόγου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη 
Στουρνάρα με την τρόικα, ενώ αύριο οι ξένοι ελεγκτές θα 
γίνουν δεκτοί από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. 
Στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί αισιοδοξία, για την 
έκβαση του ελέγχου, αίσθηση που θα επιβεβαιωθεί, εάν n 
τρόικα, αναχωρήσει από την Αθήνα την Κυριακή, όπως είναι 
προγραμματισμένο, μετά την τελευταία συνάντηση που θα 
έχει με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τονίζουν 
πως δεν τίθεται κανένα θέμα για τη δόση του Μαρτίου (2,8 
δισ. ευρώ), αφού τα προαπαιτούμενα έχουν καλυφθεί όπως 
είναι n επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου και n καθιέρωση 
τριετών δεσμευτικών ορίων στις δαπάνες για όλα τα επίπεδα 
της δημόσιας διοίκησης, n έγκριση προγραμμάτων στελέχωσης 
για τα επιτελικά υπουργεία και n νέα μείωση των ημών των 
φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στο δημόσιο 
τομέα, το ΥΠΟΙΚ περιμένει σήμερα νέες πιέσεις για απολύσεις 
υπαλλήλων, ενώ θα επιμείνει στις θέσεις και στο σχέδιο του 
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για κάλυψη του 
στόχου των απολύσεων μέσω των συνταξιοδοτήσεων. 
Η πορεία του προϋπολογισμού προβληματίζει την τρόικα (και 
βέβαια το υπουργείο Οικονομικών), αλλά είναι νωρίς ακόμη 
να βγουν συμπεράσματα για το σύνολο του 2013. Όμως τα 
μηνύματα είναι αρνητικά, από το πρώτο δίμηνο δεδομένου 
ότι υπάρχει υστέρηση των φορολογικών εσόδων, ιδιαίτερα 
από την έμμεση φορολογία και το ΦΠΑ. Στο δίμηνο, πάντως 
συνολικά, n υστέρηση περιορίζεται από τα αποκαλούμενα 
μη φορολογικά έσοδα, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο 
εισπράχθηκαν 305 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενώ πέρσι εισπράχθηκαν περίπου 90 εκατ. ευρώ τον 
μήνα Απρίλιο. Πρόκειται για μια καθαρή συγκυριακή εξέλιξη, 
ενώ n ανησυχία εστιάζεται στο κίνδυνο να αποκτήσει μόνιμο 
χαρακτήρα n υστέρηση των εισπράξεων από τους έμμεσους 
φόρους. Η τρόικα δεν έχει, πάντως, ιδιαίτερη ανησυχία, αφού n 
κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ότι αν σημειωθούν αποκλίσεις, θα 
λαμβάνονται άμεσα μέτρα. 
Η κυβέρνηση θα θέσει παράλληλα στην τρόικα και δύο 
ζητήματα που αφορούν στη μείωση της φορολογίας στο 
πετρέλαιο θέρμανσης και το ΦΠΑ στην εστίαση. Πρόκειται 
για δύο φορολογικές παρεμβάσεις οι οποίες είχαν αρνητική 
επίδραση στα έσοδα αντί να τα αυξήσουν- και με μια 
συγκροτημένη επιχειρηματολογία, το οικονομικό επιτελείο 
μπορεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της τρόικας, για τη 
διόρθωση των λαθών. Αν από τα στοιχεία που προσκομιστούν 
αποδειχτεί το αρνητικό δημοσιονομικό όφελος, n τρόικα δεν 
έχει κανένα λόγο να επιμείνει. Θεωρείται από στελέχη του 
οικονομικού επιτελείου, πως n μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση 
μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ n μείωση της φορολογίας στο 
πετρέλαιο θέρμανσης μετατίθεται για την επόμενη σεζόν, με 

βάση την αξιολόγηση της φετινής εμπειρίας, που θα γίνει 
τον Απρίλιο, όπως δήλωσε στη «N», ο αναπλ. υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ακόμη θα τεθεί στην 
τρόικα και το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών 
προς το Δημόσιο, με αύξηση του αριθμού των δόσεων και 
μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης, ώστε να αυξηθεί n ροή 
εσόδων προς τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα οι ξένοι ελεγκτές 
θα ζητήσουν και θα λάβουν από το υπουργείο Οικονομικών 
τους βασικούς άξονες της σχεδιαζόμενης φορολογικής 
μεταρρύθμισης, και θα επιμείνουν αυτή να κινείται εντός των 
προτάσεων-υποδείξεων που εμπεριέχονται σε δύο εκθέσεις 
που έχει υποβάλει το ΔΝΤ (φ. «N» 28 Φεβρουαρίου) και 
συνυπογράφει και τη Κομισιόν.
Ανοιχτό είναι ακόμη και το ζήτημα της φορολογίας των 
ακινήτων, δεδομένου ότι εκκρεμεί n αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών, που σύμφωνα με το μνημόνιο πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου, καθώς επίσης και ο ενιαίος 
φόρος ακινήτων, που λόγω των αντιδράσεων, n οριστικοποίηση 
του πλαισίου εφαρμογής του έχει αναβληθεί. 
Για δύσκολες διαπραγματεύσεις με στόχο να επιτευχθεί n 
βελτίωση των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν έκαναν 
λόγο χθες συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφερόμενοι 
στο θέμα της συνάντησης που αναμένεται να έχει αύριο ο κ. 
Αντώνης Σαμαράς με την τρόικα. Όσον αφορά το θέμα των 
ενδεχόμενων απολύσεων στο Δημόσιο κυβερνητικά στελέχη 
επέμεναν χθες ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να το θέσει 
αύριο στην τρόικα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια 
τέτοια κίνηση. Όπως υπογράμμισαν ο κ. Σαμαράς εκτιμά 
ότι πέραν της όποιας κοινωνικής αναταραχής μπορεί να 
προκαλέσει ένα κύμα απολύσεων, θα υπάρξει και ζήτημα 
πολιτικής σταθερότητας με δεδομένη τη στάση που έχουν 
κρατήσει οι άλλοι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Στο συγκεκριμένο 
σημείο ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στο επιχείρημα 
περί προώθησης του κυβερνητικού προγράμματος για 
διαθεσιμότητα. Όσον αφορά τη διαπραγματευτική τακτική που 
ακολουθείται με την τρόικα, από το πρωθυπουργικό γραφείο 
επιμένουν ότι n διαπραγμάτευση είναι συνεχής θεωρώντας 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω πολιτική λιτότητας 
και εμμένουν σε ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής 
της χώρας με στόχο τις επενδύσεις και την αύξηση της 
απασχόλησης. Στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι όλα 
θα κριθούν από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης 
στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και κυρίως 
την αποτελεσματικότητα που θα δείξει στην είσπραξη 
φόρων για να αυξήσει τα έσοδα, ώστε να μην αναγκαστεί να 
επιβάλει νέα μέτρα, αλλά και να προχωρήσει στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΖΗΤΕΙ ΤΟ TEE 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 06/03/2013

Πόσους μηχανικούς χρειάζεται n Ελλάδα; Ποια είναι τα 
μέτρα εξορθολογισμού του αριθμού των εισακτέων στις 
πολυτεχνικές σχολές; Η χώρα έχει την πολυτέλεια να 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

εκπαιδεύει μηχανικούς οι οποίοι κατόπιν αναζητούν την 
τύχη τους... στις ερήμους της Αραβίας; Τα ερωτήματα αυτά 
έθεσε χθες n ηγεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(TEE) ζητώντας συγχώνευση Πολυτεχνείων με τα Τμήματα 
Μηχανικών στα TEΙ. «Χρειαζόμαστε κάθε χρόνο περίπου 2.200 
νέους φοιτητές. Αυτοί, μαζί με όσους ήδη σπουδάζουν και 
τους ήδη υπάρχοντες μηχανικούς, μας αρκούν για τα επόμενα 
40 χρόνια», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του TEE Χρήστος 
Σπίρτζης. Σήμερα n Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες 
αναλογίες μηχανικών ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού στην 
Ευρώπη. Με πληθυσμό 11.262.000  κατοίκους, διαθέτει 110.000 
μηχανικούς και άρα ο αριθμός των μηχανικών αντιστοιχεί 
σχεδόν στο 1% (ακριβές ποσοστό 0,98%). Πρόκειται για ένα από 
τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη – μόνο οι σκανδιναβικά 
χώρες ξεπερνούν την Ελλάδα, με ποσοστό πολύ πάνω από το 
0,48% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Την ίδια στιγμή, τα 
τελευταία χρόνια στα δύο Πολυτεχνεία (Μετσόβιο, Κρήτης) και 
στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας εισάγονταν συνολικά 4.165 
νέοι φοιτητές ετησίως, ενώ στα τμήματα τεχνικής κατεύθυνσης 
των ΤΕΙ, το 2012 εισήχθησαν 10.855 νέοι.
Εκτός από την υψηλή ανεργία και υποαπασχόληση στον 
κλάδο, αυτό σημαίνει και μεγάλο κόστος. Ενδεικτικά, το 
κράτος δίνει ετησίως 11.841 ευρώ κατά μέσο όρο ανά φοιτητή 
του ΕΜΠ. «Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε σχέση με τον αριθμό επιστημόνων στη 
χώρα μας και την πολιτική ανευθυνότητα της αντιμετώπισης 
της παιδείας και των νέων ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος 
του TEE και συμπλήρωσε: «Τα τελευταία χρόνια n ύφεση 
και n ανεργία μας οδηγούν στην αναζήτηση εργασίας σε 
άλλες χώρες, που καρπώνονται την υπεραξία υψηλής 
ποιότητας μηχανικών, ενώ η χώρα πληρώνει το υψηλό κόστος 
σπουδών». Στο πλαίσιο αυτό, το TEE επανέφερε την πρότασή 
του για απορρόφηση των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ 
από τα Πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές. Με βάση 
την πρόταση του TEE, οι απόφοιτοι και οι σπουδαστές των 
ΤΕΙ είτε θα διατηρήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
έχουν είτε θα εξελιχθούν σε διπλωματούχους μηχανικούς 
παρακολουθώντας συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών.
Τέλος, το TEE επανέφερε το αίτημα για αναγνώριση 
της ισοδυναμίας με μάστερ των πτυχίων των ελληνικών 
Πολυτεχνείων έπειτα από 5ετείς σπουδές. «Έχει αποδειχθεί 
σε διεθνές επίπεδο ότι οι σπουδές ενός μηχανικού, που 
καλύπτουν επαρκώς σε επιστημονικό εύρος και ποιότητα την 
παρεχόμενη γνώση, χρειάζονται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
σπουδών, με έμφαση στα πρώτα χρόνια σπουδών σε μαθήματα 
υποδομής, που αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για τη σε 
βάθos σπουδή των τεχνικών γνωστικών αντικειμένων στη 
συνέχεια», δήλωσε ο κ. Σπίρτζης.

TO TEE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ |  Σελίδα 20 | 06/03/2013

Προτάσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση στα τεχνικά 
επαγγέλματα παρουσίασε, χτες σε συνέντευξη Τύπου, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η παρουσίαση έγινε μια μέρα 

πριν την παρουσίαση του σχεδίου «Αθηνά» στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή. Και οι εκπρόσωποι του 
TEE υποστήριξαν πως το σχέδιο «Αθηνά» είναι σε θετική 
κατεύθυνση, αλλά άτολμο. To TEE πρότεινε συγχώνευση των 
αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ στα Τμήματα των Πολυτεχνικών 
Σχολών και του ΕΜ Πολυτεχνείου, δραστική μείωση των 
εισακτέων στις σχολές του κλάδου σε 2.200 σε πρώτη φάση 
(σήμερα όπως ειπώθηκε οι εισακτέοι είναι 12.000 στα ΤΕΙ και 
4.000 στις Πολυτεχνικές Σχολές) στις νέες συγχωνευμένες 
πενταετείς σχολές που προτείνουν. Ενδεικτικό είναι ότι στις 
προτάσεις του TEE είναι η «αξιολόγηση», όπως την προωθεί και 
η κυβέρνηση. Επίσης, πρότεινε ειδικότητες μεγάλου εύρους, 
αλλά με «ευελιξία σε γνωστικά αντικείμενα». Παράλληλα, 
έκανε προτάσεις για «ενιαίο σύστημα και προδιαγραφές σε 
δημόσια και ιδιωτικά έργα». Πάντως, αξιοσημείωτο είναι 
πως το TEE προχώρησε σε αναπαραγωγή όλου του «μύθου» 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που στην πράξη έχουν 
καταργηθεί όχι μόνο για τους μηχανικούς, αλλά για κάθε 
εργαζόμενο. Τελικός κριτής είναι η «αγορά» και το κατά πόσο 
εξυπηρετείται ο εργοδότης, απ' τον α' ή β μηχανικό. Σε αυτή 
τη διαδικασία το TEE θέλει να παίξει το ρόλο σύμβουλου 
του κράτους, μπαίνοντας στο «χορό» των πιστοποιήσεων 
ειδικοτήτων κ.ο.κ.

TO TEE ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 37 | 06/03/2013

Τη συγχώνευση των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ στα 
Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΕΜΠ και 
τη δραστική μείωση των εισακτέων ώστε ο αριθμός των 
Μηχανικών σε σχέση με τον" πληθυσμό να είναι μικρότερος 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 0,48%, πρότεινε χτες 
το TEE προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα του 
κλάδου όπως n ανεργία, τα «θολά» επαγγελματικά δικαιώματα 
κ.ά. Όπως τονίζει το TEE, «Ενιαία ανώτατη Παιδεία δεν 
σημαίνει δύο διακριτές κατηγορίες στην ανώτατη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και γι αυτό ο δυϊσμός της ανώτατης Παιδείας 
πρέπει να σταματήσει και να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση των 
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και όχι προσπάθεια αντιγραφής των 
προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων από 
τα ΤΕΙ.Ο υπερπληθωρισμός των επιστημόνων, ο εξευτελισμός 
των αμοιβών τους και ένα σύστημα παραγωγής έργων και 
βιομηχανικής παραγωγής που δεν προβλέπει την υποχρεωτική 
ύπαρξη μεσαίων παραγωγικών θέσεων οδηγεί στην πρότασή 
μας για συγχώνευση των δύο κατηγοριών της ανώτατης 
Παιδείας». 
To TEE ζητά επίσης ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης 
των Τμημάτων της Ανώτατης Παιδείας και ενιαίες 
πενταετείς σπουδές, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ενιαίες 
πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας 
και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης και αν 
επιλέξουμε, ισοτιμούνται με τον δεύτερο κύκλο σπουδών 
των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων, που πρέπει να αποτελεί 
ελάχιστη προδιαγραφή για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Μηχανικού στη χώρα μας.


