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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολύ μελάνη χύνεται τελευταία για τις πενταετείς σπουδές του Μηχανικού (και κατά συνέπεια και του ΑΤΜ), τη
σύγκλιση με τις αρχές της Διακήρυξης της Bologna, τις αρχές της ελεύθερης διακίνησης των επαγγελματιών και της
παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά και σε συνδυασμό με άλλες σχετικές παραμέτρους του προβλήματος όπως η
αξιολόγηση των ΑΕΙ, η ίδρυση Δικτύων Αριστείας, η ίδρυση Ινστιτούτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, η ίδρυση μη
κρατικών πανεπιστημίων, και τέλος η ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη (στο σχετικό ΦΕΚ
προβλέπεται και η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής).
Αν και με τον έναν ή άλλο τρόπο όλες αυτές οι παράμετροι συμβάλλουν στη συνολική εικόνα του θέματός μας και
μοιραία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυσή του, δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να “συσκοτίσει” κανείς
το όλο θέμα από το να παρουσιάσει ακροθιγώς και επιφανειακά όλες αυτές τις παραμέτρους σε ένα περιληπτικό
σημείωμα. Έτσι κι αλλιώς όλες αυτές οι παράμετροι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, καθώς άλλες αναφέρονται σε
αρχές και στρατηγικές επιλογές, ενώ άλλες σε μεσοπρόθεσμες τακτικές και υλοποιήσεις των στρατηγικών επιλογών.
Στο σημείωμα αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το θέμα στις βασικές του αρχές, απαλλαγμένο από
λεπτομέρειες και συγκυριακές αναλύσεις, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η ουσία του θέματος καθώς και η
πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελλίσεται σήμερα. Σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα
και εκτιμήσεις με βάση πραγματικά στοιχεία και πέρα από δαιμονοποιήσεις και προκαταλήψεις. Και βεβαίως κάθε
αντίλογος είναι ευπρόσδεκτος.
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Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Η Διακήρυξη της Bologna το 1999 [URL5] (και όλων των επομένων συναντήσεων των υπουργών Παιδείας της ΕΕ
έως το Bergen το 2005 [URL3, URL4]) έχει αφετηρία μερικές παραγματικές διαπιστώσεις όπως η μειούμενη
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η διαφυγή επιστημονικού
“κεφαλαίου” στις ΗΠΑ και η μειούμενη ελκυστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ΕΕ. Θέτει λοιπόν στόχο την
αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε αυτή να μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματκότερα και με
καινοτομίες στην οικονομία της ΕΕ μέσω της “συγκράτησης” του επιστημονικού κεφαλαίου, της ελεύθερης
διακίνησής του στην ΕΕ αλλά και της “προσέλκυσης” επιστημονικού κεφαλαίου εκτός ΕΕ.
Ας δούμε όπως κατά πόσο οι διαπιστώσεις αυτές της Bologna ισχύουν, και σε τι βαθμό, για τους Μηχανικούς και τις
Πολυτεχνικές Σχολές της ΕΕ και ειδικότερα για τον κλάδο των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Στη μεταβιομηχανική περίοδο που διανύουμε, υπάρχει ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού
(και ειδικότερα των απασχολούμενων σε τεχνικούς τομείς) ώστε να επιζήσει στην αγορά. Οι νέες παραγωγικές
διαδικασίες, ειδικά για τους μηχανικούς, απαιτούν στερεές βάσεις και βαθειά γνώση των βασικών επιστημών του
επιστημονικού τους πεδίου, έτσι ώστε να είναι σε θέση αφομοιώνουν τις νέες τεχνολογίες, να παράγουν καινοτόμες
ιδέες, μεθόδους και προϊόντα, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη για την επίλυση των προβλημάτων και να είναι σε
θέση να επιλέγουν τη βέλτιστη λύση από μια σειρά εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Αν οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν για τις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ, ισχύουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για
την Ελλάδα, η οποία ως αναπτυσσόμενη τεχνολογικά χώρα έχει να καλύψει ένα έλλειμμα ανάπτυξης. Αυτό το
έλλειμμα καλύπτεται είτε με τη χρήση σωστά εκπαιδευμένου ντόπιου δυναμικού είτε με εισαγομένου δυναμικού, το
οποίο θα κληθεί να εφαρμόσει εισαγόμενη τεχνολογία. Ο ασφαλέστερος και ζητούμενος τρόπος είναι προφανώς ο
πρώτος, ο οποίος εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία αφομειώνεται, ενσωματώνεται και αναπτύσσεται καινοτομικά σε μια
οικονομία με αειφορική και ισόρροπη ανάπτυξη.
Είναι σαφές ότι αυτή η βασική επιστημονική υποδομή πρέπει να είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος
(όπως ήταν τόσα χρόνια) και ότι αυτή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από εμπειρίες ή επιμόρφωση [Αλεξόπουλος,
2003, URL12].
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Στο σημείο αυτό εστιάζεται και μια από τις σημαντικότερες αντιδράσεις της Πανεπιστημιακής κοινότητας στις
προτάσεις της Bologna περί δύο κύκλων σπουδών: Ενός α’ κύκλου προ-πτυχιακών σπουδών 3-4ετούς διάρκειας,
που οδηγεί στη λήψη του βασικού Διπλώματος και ενός β’ κύκλου μετα-πτυχιακών σπουδών 1-2τούς διάρκειας, που
οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ισότιμο του αγγλοσαξωνικού MSc).
Στα κεντροευρωπαϊκά ΑΕΙ (όπως και στα ελληνικά πολυτεχνεία), το Δίπλωμα του Μηχανικού αποκτάται μετά από 812 εξάμηνα διαρθρωμένα σε 3 κύκλους σπουδών: Στον κύκλο βασικών γνώσεων, στον κύκλο μαθημάτων κορμού
και στον κύκλο εμβάθυνσης. Αντίστοιχη δομή έχουν και οι σπουδές στο Τμήμα μας.
Οι ελληνικές πολυτεχνικές σχολές από την αρχή αντέδρασαν στο ενδεχόμενο σύντμησης του χρόνου σπουδών,
καθώς η εξάλειψη του πρώτου κύκλου σπουδών στερεί τον σπουδαστή από τις αναγκαίες γνώσεις βασικών
επιστημών και υποβαθμίζει το Δίπλωμα σε επαγγελματικό πτυχίο τεχνικής εφαρμογής [Ανδρεόπουλος, 2003,
URL12], [Απόφαση Κοσμητείας Πολυτεχνικής ΑΠΘ 2005, URL13], [απόφαση ΓΣ του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, 2005, URL14].
Βέβαια η όλη αντίδραση δεν ήταν ούτε μόνο ελληνικό φαινόμενο, ούτε αφορούσε μόνο τα Τμήματα Αγρονόμων
Τοπογράφων, όπως δείχνουν και οι έρευνες που αφορούν και τις άλλες ειδικότητες των Μηχανικών, και οποίες
έχουν κατά καιρούς δημοσιοποιηθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση των Μηχανικών (SEFI)
[URL6] όσο και από την Ένωση Ανώτατων Στελεχών της Βιομηχανίας (TIME)[URL15] καθώς και το Συνέδριο των
Ευρωπαϊκών Σχολών για την ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα σε θέματα Μηχανικών (CESAER) [URL7].
J. Wőrner (Πρύτανης του Technical Univ. of Darmstadt και Πρόεδρος της
CESAER): Τόνισε ότι απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου της CESAER είναι ότι
«Το Bachelor είναι η βάση για τα επόμενα, αλλά ο μηχανικός γίνεται με την
απόκτηση του Master, δηλαδή στα 5 έτη». Είπε δε χαρακτηριστικά ότι είτε
εφαρμόζεται το σύστημα 3+2 ή το 4+1 ή το 5+0 στόχος πρέπει να είναι η φοίτηση
για 5 έτη για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού. Τόνισε δε ότι μετά από
3 έτη σπουδών (Bachelor) ο απόφοιτος εξασφαλίζει εργασία (employability), ενώ
μετά από 5 έτη σπουδών (Master) γίνεται μηχανικός, αφού του έχουν δοθεί οι
γνώσεις για να συνεχίσει στην έρευνα, απαραίτητο συστατικό του μηχανικού.
Η CESAER αντιτίθεται στην ομογενοποίηση των συστημάτων σπουδών των
πολυτεχνείων της Ευρώπης καθώς και στην ύπαρξη κατάταξης (accreditation).
Τόνισε ότι είναι υπέρ της ακαδημαϊκής αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να
ολοκληρωθεί άμεσα, προκειμένου να γνωρίζουν τα πανεπιστήμια τις αδυναμίες τους
και να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Τέλος, τόνισε ότι οι μηχανικοί είναι εκείνοι οι
οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι σε αυτούς επαφίεται η οικονομική ανάπτυξη
της κοινωνίας και έχουν υποχρέωση να σπουδάζουν με πάθος και αφοσίωση σε
αυτό που κάνουν.
T. Hedberg (αντιπρόεδρος της SEFI): Στην ερώτηση, που έθεσε, κατά πόσον η
συμφωνία της Μπολώνια έχει λύσει κάποιο πρόβλημα της εκπαίδευσης των
μηχανικών, απάντησε ότι η όλη διαδικασία των συσκέψεων και συνόδων των
υπουργών παιδείας, τα οποία λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια, είναι μέρος μιας
άχρηστης γραφειοκρατίας, η οποία ουδόλως βοηθά τα πανεπιστήμια να βελτιώσουν
την ποιότητά τους. Ιδιαιτέρως, τόνισε ότι οι διαφορές τόσο στα εκπαιδευτικά
συστήματα όσο και στην ποιότητα θα υπάρχουν πάντοτε, αφού είναι συνάρτηση της
ποιότητας των καθηγητών, των φοιτητών και των υποδομών των πολυτεχνείων. Η
προσπάθεια της εξίσωσης των πολυτεχνείων μόνον προς τα κάτω θα οδηγήσει την
ποιότητα.

J. Steinbach (Αντιπρύτανης του Institute of Technology of Berlin,
εκπρόσωπος της ομάδας TU9 και αντιπρόεδρος της CESAER): Η ομάδα TU9
είναι η οργάνωση 9 γερμανικών πολυτεχνείων, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά
του Βερολίνου, του Μονάχου, της Στουτγάρδης και του Ανοβέρου, και οι απόψεις
της οποίας είναι οι ακόλουθες: Θα πρέπει να σταματήσουν οι συναντήσεις και
συνέδρια των υπουργών παιδείας και των πολιτικών, με στόχο τις αποφάσεις
που αφορούν τα πανεπιστήμια, εμείς δε να αφοσιωθούμε στην εκπαίδευση και
στην έρευνα. Υπάρχει πλήρης διαφωνία με το σύστημα 3+2+3, ενώ τόνισε ότι ο
μεν μηχανικός αποφοιτά στα 5 έτη, ενώ το διδακτορικό δεν είναι δυνατόν να
περιορισθεί στα 3 έτη. Επίσης, τόνισε ότι οι πολιτικοί επιβάλουν στα 3 έτη να
δίδεται το Bachelor, ενώ στο Master να περνά μόνον ένα ποσοστό 20% των
κατόχων Bachelor. Η ομάδα TU9 διαφωνεί με αυτό και δεν το εφαρμόζει.

A. Stella (πρόεδρος των Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών της Ιταλίας): Το
5ετές Πρόγραμμα Σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών αντικαταστάθηκε δια
νόμου με 3ετές. Η διάρκεια αποφοίτησης ήταν 7-8 έτη και αποφοιτούσε μόλις το
30% των αρχικώς εγγραφομένων. Με το σημερινό σύστημα των 3+2 ετών, έχουν
τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- Παρακολούθηση μαθημάτων: ανήλθε σε 90.3% από 75,1% που ήταν πριν
- Διάρκεια φοίτησης: 3,36 έτη από 7.6 έτη
- Ικανοποίηση φοιτητών: 35% από 38%
- Πρόθεση συνέχισης στο Master: 75% από 29%, λόγω ανασφάλειας που
αισθάνονται με τον 3ετή τίτλο σπουδών
- Απασχόληση αποφοίτων: Με το 3ετές πτυχίο η απασχόληση μειώθηκε σε 70%
από το 95% που ήταν πριν. Αυτό σημαίνει ότι οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις
προτιμούν τους έχοντες περισσότερες γνώσεις.

Πηγή: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου SEFI/CESAER [URL6, URL7], Φλωρεντία, 17-19/11/2005

Οι σημαντικότερες αντοδράσεις ήρθαν από τα παραδοσιακά καλά πολυτεχνεία της Ευρώπης (π.χ. TU9) που
αρνούνται να μειώσουν το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχουν, αλλά και από τις διαπιστώσεις εκείνων των
σχολών που εφάρμοσαν τα σχέδια της Bologna για κάποιο χρονικό διάστημα (αποκαλυπτικότατες είναι οι
διαπιστώσεις των Ιταλικών πολυτεχνείων, που δίνονται παραπάνω). Ενώ υποστηρικτές των προτάσεων της
Bologna είναι κυρίως η Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία και τα νέα μέλη της ΕΕ.
Ειδικότερα, αναφορικά με τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, έρευνες, που είδαν τη δημοσιότητα από το
1999 μέχρι και σήμερα τόσο από το Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΑΤΜ [URL1], όσο και από την Διεθνή Ένωση ΑΤΜ
[URL9] αλλά και από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την εκπαίδευση στη Γεωδαισία, Χαρτογραφία και
Τοπογραφία [URL8] (οι αναφορές δίνονται εδώ έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να έχει πρόσβαση στα
πλήρη στοιχεία των ερευνών) οδηγούν στα παρακάτω γενικά και πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα (βλ. παρακάτω
γραφήματα) :
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Πηγή: “The education and profession of land surveyors in Western Europe”, H. Mattson,
Πρακτικά κοινής συνάντησης της CLGE και της FIG - Delft, Ολλανδία, 3-11-2000, [URL2].

Degree systems in the participating intitutions

3 (5.8%)

Επί συνόλου 44 ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών
τμημάτων ΑΤΜ, που εξετάστηκαν στην έρευνα,
μόνο 5 (ποσοστό 9.6%) εφαρμόζουν τους δύο
κύκλους σπουδών (3+2) όπως προτείνονται
από τη Διακήρυξη της Bologna, ενώ σε
ποσοστό 84.6% δεν συμφωνούν με τις
προτάσεις αυτές και εφαρμόζουν το παλιό τους
σύστημα των ενιαίων σπουδών μεγαλύτερης,
κατά κανόνα διάρκειας.

5 (9.6%)

3B+2M
Other
Empty
44 (84.6%)

Πηγή: Έρευνα του WG1/EEGECS [URL8], 2005

3.

•

Η εκπαίδευση του ΑΤΜ παρουσιάζει διαφοποιήσεις στις διάφορες χώρες της ΕΕ, ανάλογα με το ζητούμενο
προφίλ του αποφοίτου, το οποίο συναρτάται με τις ανάγκες της κάθε χώρας και της εσωτερικής αγοράς
υπηρεσιών.

•

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολυτεχνικών σχολών αρνείται να ελαττώσει το χρόνο σπουδών, θεωρώντας ότι
αυτός δεν είναι αρκετός για να εκπαιδευθεί ένας ΑΤΜ, και εν τέλει δεν είναι συμβατός ούτε με τις
αποφάσεις της Bologna για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ και της ποιότητας
και ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: H ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέχρι στιγμής εξετάσαμε τη σκοπιμότητα ελάττωσης του χρόνου σπουδών του μηχανικού (και του ΑΤΜ) από
εκπαιδευτικής και επιστημονικής σκοπιάς, αλλά και από τη σκοπία της εξυπηρέτησης του κεντρικού στόχου, που
είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τόσο της Ελλάδας όσο και της ΕΕ.
Ένα επιχείρημα υπέρ της λογικής της Bologna, που ακούγεται πολύ συχνά τελευταία, είναι ότι θα προκληθεί μεγάλη
ανεργία στον κλάδο των ΑΤΜ (και στους άλλους κλάδους των μηχανικών), άν οι άλλες χώρες υλοποιήσουν το
πρόγραμμα της Bologna και τα ελληνικά πολυτεχνεία δεν το κάνουν, ενώ συγχρόνως η χώρα μας θα είναι
υποχρεωμένη (για λόγους διευκόλυνσης της κινητικότητας των επαγγελματιών) να εφαρμόσει την Οδηγία 89/48
της ΕΕ και να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους 3-4ετούς διάρκειας διπλωμάτων. Κυρίως
βεβαίως αυτός είναι ο λόγος (με τους πρόσθετους λόγους της ισοτιμίας, της αναγνωρισιμότητας αλλά και του
δικαίου) που ζητούμε να αναγνωρισθεί το ενιαίο 5ετές Δίπλωμα που παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ ως ισότιμο του
αγγλοσαξωνικού MSc.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρακάτω έρευνα του Συμβουλίου των Ευρωπαίων ΑΤΜ (CLGE) [URL1] είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα. Προκύπτει λοιπόν ότι :
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Γράφημα 15: Η συμβολή της παραγωγής του
ΑΤΜ στο ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο κάτοικο.

Στην Ελλάδα ο ΑΤΜ συμβάλλει στο ΑΕΠ κατά
περίπου 2,5 φορές περισσότερο από τον μέσο
κάτοικο, ενώ η χώρα μας κατατάσσεται
περίπου στο μέσο της συνολικής ευρωπαϊκής
κατάταξης.

Γράφημα 18: Το ποσοστό συμβολής της
παραγωγικότητας των ΑΤΜ στο ΑΕΠ.

Στον τομέα αυτόν η Ελλάδα κατέχει την τρίτη
θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, το δε
ποσοστό συμμετοχής είναι τουλάχιστον
διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ.

Γράφημα 19: Το ποσοστό των ΑΤΜ σε σχέση
με τον πληθυσμό της χώρας.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα, σε επίπεδο ΕΕ,
έχοντας περίπου διπλάσιο αριθμό ΑΤΜ από τον
μέσο όρο της ΕΕ. Δηλαδή στη χώρα μας
υπάρχει διπλάσιος αριθμός από αυτόν που
δικαιολογεί ο πληθυσμός της χώρας.

Γράφημα 20: Το ποσό κατά το οποίο
συμβάλλει (κατά μέσο όρο) ο κάθε ΑΤΜ στο
ΑΕΠ.

Η Ελλάδα είναι στις χαμηλές θέσεις της
κατανομής, δηλαδή οι Έλληνες ΑΤΜ αμείβονται
περίπου το 50% της μέσης αμοιβής του
ευρωπαίου ΑΤΜ.

“... το αίτημα για την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επιδρά και τελικά ισχύει ότι,
όσο καλύτερα είναι τα αρχικά προσόντα του τοπογράφου μηχανικού, τόσο ευρύτερη είναι η οικονομική επίδραση της
επαγγελματικής ομάδας στην ευρωπαϊκή κοινωνία.” Otmar Schuster, Πρόεδρος Geometer Europas
Πηγή: Έρευνα της CLGE αναφορικά με την αγορά εργασίας των ΑΤΜ στην Ευρώπη [URL1], Ιούλιος 2003

1. Ο κλάδος των ΑΤΜ στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας: 2,5 φορές περισσότερο από
τον μέσο έλληνα (βλ. Γράφημα 15), ενώ σε σύγκριση με τις άλλες χώρες (βλ. Γράφημα 18) η συνεισφορά αυτή
είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πρόκειται δηλαδή για έναν οικονομικά δραστήριο κλάδο που στηρίζει
την ελληνική οικονομία και συνεισφέρει στην καταπολέμηση της γενικής ανεργίας.
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2. Η οικονομική ευρωστία του κλάδου δεν απειλήθηκε ποτέ μέχρι στιγμής από τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό ΑΤΜ σε
σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας. Αυτό, προφανώς, δεν πρέπει να εφησυχάζει κανέναν και θεωρώ ότι
είναι μεγάλη κατάκτηση που τα ελληνικά πανεπιστήμια αρνήθηκαν μέχρι τώρα την ίδρυση νέων τμημάτων
ΑΤΜ, ενώ αντίθετα πέτυχαν και τη σταδιακή ελάττωση του αριθμού των εισακτέων στις υφιστάμενες σχολές.
Αυτό εξασφάλισε πρακτικά μηδενική ανεργία τόσο στον κλάδο των ΑΤΜ όσο και στους αποφοίτους των δύο
σχετικών τμημάτων των ΤΕΙ.
3. Η παραπάνω όμως διαπίστωση οδηγεί σε ένα ακόμα σημαντικότερο συμπέρασμα: Ο κλάδος έδειξε διαχρονικά
μια ανθεκτικότητα στην ανεργία γιατί έδειξε μια έγκαιρη και αποτελεσματική ευελιξία και προσαρμογή στις νέες
τεχνολογίες και τις καινοτομικές εφαρμογές. Και αυτό το κατάφερε γιατί είχε μια εκπαίδευση που του παρείχε
αυτές τις βασικές γνώσεις και τα εφόδια.
4. Ενώ εντός της χώρας η συνεισφορά στην εθνική οικονομία των ΑΤΜ είναι σημαντική, εντούτοις σε απόλυτα
μεγέθη (βλ. Γράφημα 20) οι αμοιβές του έλληνα ΑΤΜ είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές των αντίστοιχων
ευρωπαίων συναδέλφων του (και μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις των αμοιβών των ΑΤΜ, γίνονται
ακόμα μικρότερες).
5. Το παραπάνω σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι δεν είναι ελκυστική η κινητικότητα ΑΤΜ από άλλες χώρες προς
την Ελλάδα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό πρέπει να αναμένεται από χώρες που βρίσκονται αριστερά της
Ελλάδας στο παραπάνω Γράφημα 20. Από το Γράφημα 19 όμως παρατηρείται ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν
αναλογικά (με τον πληθυσμό τους) μικρότερο αριθμό ΑΤΜ (από την ελλάδα) και κατά συνέπεια, το επάγγελμα
του ΑΤΜ στην εσωτερική αγορά δεν είναι κορεσμένο επάγγελμα, άρα δεν υφίσταται λόγος κινητικότητας. Άν η
διαπίστωση αυτή δεν είναι σωστή και η πραγματικότητα ήταν διαφορετική θα είχαν ήδη παρατηρηθεί τέτοιες
επαγγελματικές μετακινήσεις, γεγονός που έως τώρα δεν έχει καταγραφεί. Η μόνη χώρα, που αποτελεί εξαίρεση
στην παραπάνω ανάλυση, είναι η Σλοβακία, η οποία εμφανίζει τάσεις επαγγελματικού κορεσμού στον κλάδο
των ΑΤΜ. Παραδοσιακά όμως η Ελλάδα ποτέ δεν αποτελούσε προορισμό οικονομικής μετανάστευσης από τη
Σλοβακία, η οποία πολιτισμικά βρίσκεται πιο κοντά σε άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες.
Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι ενδεχόμενη απειλή ανεργίας στον κλάδο των ΑΤΜ δεν προέρχεται από άλλες
χώρες της ΕΕ. Τέτοια απειλή μπορεί μόνο να προέλθει από την ντόπια αγορά, και για το λόγο αυτό (ανάμεσα σε
άλλους) είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραγωγής πληθωριστικών διπλωμάτων εκτός της
εγγυημένης δομής του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

4.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι :
1. Τα προβλήματα που διαπιστώνει η Διακήρυξη της Bologna είναι πραγματικά, αλλά ισχύουν πολύ λίγο για τους
κλάδους των μηχανικών και ακόμα λιγότερο για τον κλάδο των ΑΤΜ.
2. Παρότι τα προβλήματα αυτά είναι πραγματικά, οι προτεινόμενες λύσεις δεν είναι συμβατές με τους
διακηρυγμένους στόχους. Το συντρηπτικό ποσοστό των ευρωπαϊκών πολυτεχνείων και όλα τα ελληνικά ΑΕΙ
δεν θεωρούν ότι οι διακηρυγμένοι στόχοι της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικομομίας, της
συγκράτησης αλλά και της επιπλέον προσέλκυσης του επιστημονικού κεφαλαίου, κλπ. εξυπηρετούνται με την
επιχειρούμενη μείωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μηχανικών. Εξάλλου και η μέχρι τώρα εμπειρία της
Ιταλίας έχει δείξει το αντίθετο.
3. Οι ανάγκες κάθε χώρας, που καλείται να καλύψει ο ΑΤΜ είναι διαφορετικές και έχουν σχέση και με τον
προσανατολισμό και την ωριμότητα της οικονομίας και αυτό αντανακλάται και σε διαφορές στν εκπαίδευσή
τους. Σε γενικές γραμμές ο κλάδος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένας εύρωστος κλάδος με μικρή ανεργία και
μεγάλη συνεισφορά τόσο στην ντόπια όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν περίπου
500.000 ΑΤΜ που ασκούν το επάγγελμα στις χώρες τις ΕΕ και αυτοί συμβάλλουν με το ποσό των περίπου 25
δισεκατομμυρίων € στο Ακαθάριστο Ευρωπαϊκό Προϊόν.
4. Το μοντέλο εκπαίδευσης των ΑΤΜ στη χώρα μας αποδείχθηκε διαχρονικά επιτυχές και αυτό εξασφάλισε στον
κλάδο των ΑΤΜ οικονομική ευρωστία, νεωτεριστική ικανότητα, επιστημονική προσαρμοστικότητα και
επαγγελματική ανθεκτικότητα στην ανεργία. Θα ήταν παράλογο να εμπλακούμε σε επισφαλείς πειραματισμούς.
5. Δεν διαφαίνεται ότι ο κλάδος των ελλήνων ΑΤΜ απειλείται από τη σημερινή ανασυγκρότηση της διεθνούς
οικονομίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο σημερινός χαρακτήρας των σπουδών του ΑΤΜ με
τις υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Για λόγους δε ευρωπαΙκής ισοτιμίας, αναγνωρισιμότητας αλλά και δικαίου, το
ενιαίο 5ετές Δίπλωμα που παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ ζητούμε να αναγνωρισθεί ως ισότιμο του αγγλοσαξωνικού
MSc.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
URL

Web portal

URL1

http://www.clge.org

URL2

http://www.fig.net/figtree/events/delft.htm

URL3

http://www.bologna-berlin2003.de/

URL4

http://www.bologna-bergen2005.no/

URL5

http://www.dfes.gov.uk/bologna/

URL6

http://www.ntb.ch/SEFI/

URL7

http://www.cesaer.org/

URL8

http://www.top.upv.es/eegecs

URL9

http://www.fig.net/commission2/index.htm

Περιγραφή
The Council of European Geodetic Surveyors (CLGE)
(Comite de Liason des Geometres Europeens)
Πρακτικά κοινής συνάντησης της CLGE και της FIG - Delft, Ολλανδία,
3-11-2000.
Berlin Summit on Higher Education - 2003
Bergen Summit on Higher Education – 2005
National Reports 2005
Bologna Secretariat web site
European Society for Engineering Education (SEFI)
Conference of European Schools for Advanced Engineering Education
and Research (CESAER)
European Education in Geodetic Engineering, Cartography and
Surveying (EEGECS), Socrates Thematic Network
FIG – International Federation of Surveyors
(Federation International des Geometres
Commission 2 - Professional Education
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

URL10

http://www.ntua.gr/

URL11

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME

URL12

http://www.paideia.tee.gr/gen_syn.html

URL13

http://www.eng.auth.gr/el/eng.html

URL14

http://www.topo.auth.gr/

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

URL15

https://www.time-association.org/

Top Industrial Managers for Europe Association (T.I.M.E.)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΤΕΕ-ΕΜΠ Πρακτικά Ημερίδας ''ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ'', 23-25/6/2003
Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
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