Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
----------------------------------

Διδότου 26, 106 80 Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 3618118 - 3605579, FAX: 210 3605436
E-mail: geoteeath@otenet.gr
Web site: www.geotee-anste.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την προωθούμενη διεύρυνση του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Με αφορμή τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
θα θέλαμε ως Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής
Στερεάς να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την προχειρότητα στους χειρισμούς
που επέδειξε η ηγεσία του Υπουργείου στο θέμα της διεύρυνσης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς βασιζόμενο στην πολυετή
συνεργασία με το Γ.Π.Α., που είναι το τρίτο σε αρχαιότητα εκπαιδευτικό ίδρυμα της
χώρας, θεωρεί ότι βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των
ανακατατάξεων, μετασχηματισμών του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η συνέχιση της
αυτοδυναμίας και της αυτοτέλειάς του, καθώς και η θωράκισή του απέναντι σε
μελλοντικές συγχωνεύσεις.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Νομοσχέδιο «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις», πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
1. Η ενσωμάτωση Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και η ίδρυση νέων Τμημάτων γίνεται
χωρίς να υφίστανται οι απαραίτητες προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας και
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ουσιαστική στελέχωσή τους και υλικοτεχνική
υποστήριξή τους.
2. Με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο χάνεται ακόμη μία ευκαιρία για το Γ.Π.Α. να
διευρυνθεί ουσιαστικά προς τη γεωτεχνική κατεύθυνση, μιας και κάποια από
τα νέα τμήματα που προβλέπεται να λειτουργήσουν μελλοντικά εντός του
Γ.Π.Α. ουδεμία σχέση έχουν με το χαρακτήρα του ιδρύματος.
3. Θεωρούμε σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού την ίδρυση νέων
Τμημάτων γεωπονικού και αγροδιατροφικού χαρακτήρα από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), όταν στην Αθήνα λειτουργεί
το καταξιωμένο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που θεραπεύει συναφή

αντικείμενα. Επιπρόσθετα, η δημιουργία πληθώρας γεωπονικών και
γεωτεχνικών Σχολών δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού σε έναν
επαγγελματικό κλάδο ήδη κορεσμένο, επιδεινώνοντας δραματικά τις
προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων.
Για τους παραπάνω λόγους καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων να αποσύρει το σ/ν ως προς το σκέλος που αφορά το Γ.Π.Α. και την
ίδρυση Τμημάτων Γεωπονικού και αγροδιατροφικού χαρακτήρα από το Ε.Κ.Π.Α.. Το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τη «μετεξέλιξη» του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της αυτοδυναμίας και αυτοτέλειάς
του. Σε έναν τέτοιο διάλογο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να συμβάλει με όλες του τις
δυνάμεις στη δημιουργία ενός σύγχρονου Γεωπονικού Πανεπιστημίου με νέα
γνωστικά αντικείμενα για την ανάπτυξη του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα της
χώρας.
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