Απόφαση
της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
για ένταξη της σχολής στον Πανεπιστημιακό Τομέα
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας νομοσχεδίου αναφορικά με την αναβάθμιση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, και λόγω της ανάγκης άρσης της αδικίας και άνισης μεταχείρισης που
υφίσταται η ακαδημαϊκή κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ και οι απόφοιτοι αυτής, η προσωρινή Συνέλευση
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (Πράξη 02/04-11-20. Θ.1 & Θ.2),
αποδέχτηκε και ψήφισε ομόφωνα κείμενο που συντάχθηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων της
ΑΣΠΑΙΤΕ, ως ακολούθως:
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας νομοσχεδίου αναφορικά με την αναβάθμιση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, η κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ ζητά από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων να εντάξει τη Σχολή στον Πανεπιστημιακό τομέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους εξής λόγους:
1.

Είναι το πρωτεύον Ίδρυμα με αντικείμενο την Εκπαίδευση Μηχανικών που στελεχώνουν ως
Καθηγητές τη Β’ βαθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ έχει συμβάλει τα μέγιστα
και στη δημιουργία εφαρμοσμένης βιομηχανικής τεχνολογίας, πριν ακόμα και από την ίδρυση
τμημάτων ΤΕΙ με συναφή αντικείμενα στο πεδίο της Μηχανικής, τα οποία ήδη μετεξελίχθηκαν σε
Πανεπιστήμια ή Πανεπιστημιακά Τμήματα.

2.

Έχει παραμείνει το μοναδικό ΤΕΙ στη χώρα και μάλιστα 5ετούς φοίτησης και η
πανεπιστημιοποίηση της αποτελεί άρση μιας ήδη τελεσθείσας αδικίας.

3.

Μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ και την αντίστοιχη κατάργηση της Συνόδου των
Πρυτάνεων ΤΕΙ είναι το μόνο ΑΕΙ του οποίου η Διοίκηση δεν εκπροσωπείται στη Σύνοδο των
Πρυτάνεων. Επιπρόσθετα ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ της Σχολής δεν συμμετέχει σε καμιά
ομοσπονδία.

4.

Η ηλικιακή ωρίμανση του ήδη ελάχιστου προσωπικού (στα περισσότερα Τμήματά της) θα
καταστήσει τη λειτουργία της μη βιώσιμη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

5.

Η δυνατότητα οργάνωσης μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (που επιτρέπονται στα
Πανεπιστήμια) θα δώσει νέα ώθηση στο Ίδρυμα και στις ακαδημαϊκές του μονάδες, προσθέτοντας
στην παραγωγή νέας γνώσης.

Η διαδικασία ένταξης της θα είναι η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε στον νόμο για την ένταξη των
πρώην ΤΕΙ στον Πανεπιστημιακό τομέα αναφορικά με την κρίση των μελών ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ της
ΑΣΠΑΙΤΕ αποδέχονται πλήρως τις θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης για τη διασφάλιση της
ποιότητας όπως υπαγορεύονται από την Ελληνική νομοθεσία και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Εκπαίδευσης.
Περαιτέρω καθυστέρηση της ΑΣΠΑΙΤΕ να ενταχθεί και η ίδια στον Πανεπιστημιακό τομέα τη θέτει
σε μαρασμό και καταδικάζει οριστικά το ακαδημαϊκό μέλλον των ανθρώπων της (φοιτητές, απόφοιτοι
και μέλη ΔΕΠ). Η αποδοχή της παραπάνω πρότασης προστατεύει τη Σχολή, υποστηρίζει την πολλά
υποσχόμενη πρόταση της κ. Υπουργού για μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
ταυτόχρονα παρέχει στην πολιτεία τον αναγκαίο χρόνο για την μελέτη της βέλτιστης λύσης ως προς
την ένταξη της Σχολής σε ευρύτερο και κατάλληλα επιλεγμένο ΑΕΙ ή ευρύτερο ακαδημαϊκό σχήμα.

