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Θέμα: «Απόψεις του Παραρτήματος σχετικά με συγχώνευση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ενόψει
σχετικής σύσκεψης στην Περιφέρεια».
Σχετ. Υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 747/15-2-2018 πρόσκληση σε σχετική σύσκεψη
Κ. Περιφερειάρχη,
Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση σε σύσκεψη που μας
αποστείλατε, ώστε να συζητήσουμε από κοινού το φλέγον θέμα της συγχώνευσης του ΤΕΙ
Α.Μ.Θ. με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς όμως λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Χρέος
μας όμως είναι να πάρουμε θέση για ένα ζήτημα με πολλαπλές προεκτάσεις που αφορά
και το Επιμελητήριο μας, καθώς και τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον της περιοχής
μας γενικότερα.
Όσον αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γενικότερη πάγια θέση του
παραρτήματός μας είναι η ύπαρξη τμημάτων ΤΕΙ που θα έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία
και στην παραγωγική διαδικασία, με τις κατάλληλες υποδομές και χρηματοδότηση. Αυτός
άλλωστε ήταν και ο αρχικός σκοπός ίδρυσης τους. Υπό αυτό το πρίσμα το παράρτημά μας
εξετάζει και τα οποιαδήποτε σενάρια συγχώνευσης του ΤΕΙ ΑΜΘ, είτε με εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Σερρών, είτε με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.
Άποψη και πρόταση του παραρτήματός μας είναι η συγχώνευση του ΤΕΙ ΑΜΘ με το
ΔΠΘ, για διάφορους λόγους μερικούς από τους οποίους σας παραθέτουμε παρακάτω
συνοπτικά:
 Οι σχολές του ΤΕΙ ΑΜΘ στην προσπάθεια τους να μετεξελιχθούν σε
Πανεπιστημιακές θα έχουν την επιστημονική συνδρομή των σχολών ενός
οργανωμένου Πανεπιστημίου (ΔΠΘ) με πολυετή εμπειρία. Οπότε έτσι θα γίνει μια
ουσιαστική ανωτατοποίηση και όχι μόνο κατά όνομα.
 Και τα 2 ιδρύματα ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια και θα μπορούν να αξιοποιούν
χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Περιφερειακής διοίκησης (ΠΕΠ κ.α.).
 Μπορούν πολλά τμήματα των 2 ιδρυμάτων, λόγω συνάφειας να αλληλοσυμπληρωθούν (Γεωπονίας με Οινολογίας) ή να συγχωνευτούν (π.χ. Δασοπονία και
Δασολογία).



Από το νέο εκπαιδευτικό σχήμα θα ασκείται πλέον ενιαία επιστημονική έρευνα σε
όλη την Περιφέρεια για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και
ενδεχομένως με τη συνεργασία μεταξύ των ανάλογων τμημάτων.
 Δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγουν Εκπαιδευτικά Τμήματα εκτός Περιφέρειας, όπως
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί με το έτερο σενάριο.
Για το 2ο σενάριο της συγχώνευσης του ΤΕΙ ΑΜΘ με εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Σερρών, το Παράρτημα μας διαφωνεί διότι:
 Πρόκειται για τμήματα που ανήκουν σε διαφορετικές περιφέρειες και θα υπάρχουν
διοικητικά προβλήματα καθώς και προβλήματα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά
κονδύλια.
 Η προωθούμενη ανωτατοποίηση θα γίνει χωρίς τη συνδρομή ενός οργανωμένου
Πανεπιστημίου, διότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι περιορισμένης εμβέλειας και
δράσης.
 Υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος να μειωθούν τα τμήματα που υπάρχουν στην
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και στις Σέρρες και να επικρατήσει ο συγκεντρωτισμός στη
Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπάρχει και το πιο οργανωμένο ΤΕΙ.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συγχώνευσης ΔΠΘ με το ΤΕΙ ΑΜΘ, θα πρέπει να γίνει
και μια αναδιάταξη σχολών και τμημάτων. Σε αυτήν την αναδιάταξη θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Περιφέρειάς μας, ώστε να
εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν τα σχετικά τμήματα στις ανάλογες περιοχές ώστε
να υπάρχει η ποθούμενη από όλους σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση. Για
παράδειγμα στη Δράμα που έχει τον πλουσιότερο Δασικό, Περιβαλλοντικό και Υδρολογικό
πλούτο, μπορεί να μετεγκατασταθεί μια σχολή Δασολογίας, όπου υπάρχουν και οι
σχετικές υποδομές (σχολή Δασοπονίας, δασικό χωριό Ελατιάς κ.α.). Ενώ για την Καβάλα
που έχει τον δυναμικότερο αγροτικό τομέα της Περιφέρειας με νέες και δυναμικές
καλλιέργειες, ομάδες παραγωγών και αγροτικές υποδομές, χρειάζεται μια σχολή
Γεωπονίας που θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο αυτό το υπάρχον δυναμικό.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το παράρτημά μας πιστεύει ότι το σενάριο της
συγχώνευσης του ΤΕΙ ΑΜΘ με το ΔΠΘ είναι το καλύτερο δυνατό προς όφελος όλης
της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να
πετύχει αυτή η συγχώνευση είναι να ενισχυθεί χρηματοδοτικά, με εξοπλισμό και με τις
κατάλληλες υποδομές, ώστε να μην γίνεται μόνο για την εξοικονόμηση πόρων. Πρόκειται
για ένα σενάριο που όπως έχουμε πληροφορηθεί είχε προχωρήσει αρκετά και στη
συνέχεια υπήρξε εμπλοκή. Η προσωρινή αυτή εμπλοκή δεν είναι όμως αιτία ματαίωσης
αυτού του σεναρίου, ώστε να οδηγηθούμε στο σενάριο που προτάσσεται από το
Υπουργείο. Αντιθέτως αυτή η προσωρινή εμπλοκή, είναι μια ευκαιρία αφού μας δίνεται
χρόνος να συζητηθεί καλύτερα αυτή η συγχώνευση ώστε μετά τις Πρυτανικές εκλογές στο
ΔΠΘ, να ολοκληρωθεί καλύτερα αυτή η συγχώνευση χωρίς λειτουργικά προβλήματα.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας
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