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Θέμα: «Άδικίες στις μεταγραφές φοιτητών Γεωτεχνικών Τμημάτων »
Το

Γεωτεχνικό

Επιμελητήριο

παραμένοντας

προσηλωμένο

στους

σκοπούς και στις αρμοδιότητες του όπως αυτές ορίζονται από την τροποποίηση
του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Νόμος 1474 ΦΕΚ Τεύχος Α αρ. 128/7-091984 και από τον οργανισμό του (Π.Δ. 11 ΦΕΚ Τεύχος Α αρ. 6/16-01-2004),
προσηλωμένο πάντα στο Π.Δ. 344/2000 το οποίο ορίζει τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Γεωτεχνικών, θέτει ένα φλέγον θέμα που αφορά τους φοιτητές
της Γεωπονίας και ζητάει την επίλυση του, αφού τα επαγγελματικά δικαιώματα
οριοθετούνται ως ενιαία για όλους τους κλάδους Γεωπονίας και όχι ανάλογα την
κατεύθυνση του καθενός.
Με την νέα νομοθεσία κατοχυρώθηκε το δικαίωμα μεταγραφών των
φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες πολύτεκνων και τριτέκνων από το
ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στο άλλο, σε αντίστοιχες σχολές. Με την απόφαση
του Υπ. Παιδείας και δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ Τεύχος Β αρ. 874/10-7-2006
καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που περιλαμβάνουν
και Γεωτεχνικές Σχολές, με τις οποίες πραγματοποιούνται αυτές οι μεταγραφές.
Οι αντιστοιχίες αυτές δημιουργούν όμως κατάφορες αδικίες. Για παράδειγμα το
τμήμα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

του

Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου

Θράκης

αντιστοιχεί μόνο με τα αντίστοιχα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας στην Αθήνα

και στην Θεσσαλονίκη, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο τμήμα Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πόσο
μάλλον που το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Α.Π.Θ. αντιμετωπίζει
πρόβλημα υπεράριθμων φοιτητών με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα
στην λειτουργία του τμήματος. Επιπρόσθετα στην σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης υπάρχουν όλες οι κατευθύνσεις της Γεωπονικής
Επιστήμης και οι φοιτητές αποφοιτούν με αντίστοιχα πτυχία, όμως αυτά δεν
έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καθοδηγούν τους φοιτητές προς Γεωτεχνικές
κατευθύνσεις που δεν επιθυμούν, πόσο μάλλον που οι συγκεκριμένες
κατευθύνσεις δεν παρουσιάζουν την ανάλογη ζήτηση και απορρόφηση από την
αγορά εργασίας. Έτσι ένα μέτρο που θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική πολιτεία
προς όφελος των πολυτέκνων και τριτέκνων καταλήγει να στρέφεται εναντίον
αυτών και των οικογενειών τους. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μιας
ολόκληρης ζωής των συγκεκριμένων φοιτητών πέφτει στο κενό και πιθανόν να
οδηγηθούν στην ανεργία διότι πρόκειται για κατευθύνσεις με χαμηλή
απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Οι ίδιοι φοιτητές που βρίσκονται πλέον
μπροστά σε αυτό το μεγάλο δίλημμα, δεν το γνώριζαν και δεν τους είχε
ενημερώσει κανένας όταν συμπλήρωναν το μηχανογραφικό τους δελτίο για να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Μετά από όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να γίνει τροποποίηση των
ανωτέρω αντιστοιχιών έτσι ώστε να επανέλθει η ισοτιμία στην μεταχείριση όλων
των φοιτητών. Ενόψει μάλιστα και της Γενικής Συνέλευσης της Γεωπονικής
Σχολής του Α.Π.Θ στις 15-1-2009 παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της και η
αναφορά στο θέμα αυτό από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης. Επίσης θα έπρεπε συγχρόνως με
την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης να δίνετε η δυνατότητα επιλογής
κατεύθυνσης στον φοιτητή που δικαιούται τέτοιας μεταγραφής.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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