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Συν... «Αθηνά» και χείρα 
κίνει για ns αστοχίεβ! 

Από την 
Εύη Πανταζοπούλου 
er^tazopoulou@dimokratianews.gr 

Πυρετώδες είναι οι διεργασίεβ 
οτο υπουργείο 

Παιδείαβ για το σχέδιο 
«Αθηνά», το οποίο ανακοινώθηκε 
πριν από δυο εβδοµάδεβ, και ήδη 
έχουν αποφασιστεί οι πρώτεβ τροποποιήσει. 

Αλλωστε, ο υπουργόβ 
Παιδεία εξαρχά δεν είχε αποκλείσει 

το ενδεχόµενο βελτιώσεων 
κατά τη διάρκεια Tns διαβούλευσης. 

Παρ' όλα αυτά, παραµένει 
αµετακίνητοε σε κάποιεβ από 

"as αλλαγέβ, παρά "as πιέσειβ που 
έχει δεχτεί από πρυτάνειε, προέδρουβ 

ΤΕΙ, δηµάρχουε, ακόµα και 
µητροπολίτες. 

Oncos αποκάλυψαν υψηλόβαθµα 
στελέχη του υπουργείου, 

περιπτώσειβ όπωβ αυτή του Τµήµατα» 
Πληροφορικά tns Αµαλιάδα, 
το οποίο καταργήθηκε, δεν 

είναι npos διαπραγµάτευση. Ακόµα 
και οι ίδιοι οι κάτοικοι "tns περιοχά 

παραδέχονται ότι n ύπαρξη 
του γνωστικού αντικειµένου 

tns Πληροφορικά δεν έχει νόηµα, 
ενώ όπωβ ενηµέρωσαν τον 

Ο ΑρβανΊτόπουλοε µετά us avuSpaoEis 
εµφανίζεται avoixtos σε βελτιώσει του 

νόµου για τα ΊΈΙ Θεσσαλονίκιΐδ - Ilcnpas 

υπουργό σε συνάντηση tous είχαν 
ζητήσει τη δηµιουργία Τµή]xaxos 

Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. 

Παρόµοιο παράδειγµα είναι 
και το Τµήµα Φυσικοθεραπεία 

στο Αίγιο, το οποίο µεταφέρεται 
στην Πάτρα, γεγονόβ που έχει 

προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. 
Στελέχη του υπουργείου σηµειώνουν 

ότι δεν είναι δυνατόν να διαµαρτύρονται 
για τη µετακίνηση 

του τµήµιατο-s κατά 32 χλµ., όσο 
απέχουν δηλαδή οι δύο πόλεΐδ 
µεταξύ tous. Πολύ δε περισσότερο 

όταν οι φοιτητέβ αναγκάζονται 
να πηγαίνουν οε καθηµερινή βάση 

στην Πάτρα για να κάνουν την 
πρακτική tous στα νοσοκοµεία 

Από την άλλη πλευρά, ο κ. 
Αρβανιτόπουλοβ παραδέχτηκε 
ότι iocos υπάρχουν αστοχίες σε 
κάποια σηµεία του σχεδίου «Αθηνά» 

και ήδη γίνεται προσπάθεια 
να διορθωθούν. Οι συγχωνεύσει 

τµηµάτων στο ΤΕΙ θεσσαλονίκα 
προφανώβ ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία και για τον λόγο αυτόν 
εξετάζεται νά µη µεταφερθεί το 
Τµήµα Μηχανολογία και Οχηµάτων 

cms Σέρρεβ. Πολύ πιθανό 
είναι να ακυρωθούν και κάποιεβ 
από "as µεταφορέβ τµηµάτων του 
ΤΕΙ Πατρών οτο Μεσολόγγι, καθώβ 

δεν υπάρχουν οι απαραίτηi£s 
υποδοµέβ που θα υποδεχτούν 

επιπλέον 8.000 φοιτητέβ. 
Μια ακόµα αλλαγή που προέκυψε 

είναι και αυτή του πτυχίου 
που θα λάβουν οι,φοιτητέβ 

των τµηµάτων που συγχωνεύονται. 
Ενώ είχε ανακοινωθεί on οι 

φοιτητέβ θα αποφοιτούσαν από 
το τµήµα υποδοχά και θα αναγραφόταν 

στο πτυχίο tous το παλαιό 
τµήµα eos Κατεύθυνση, τώρα 

υπάρχει ενα διαφορεηκό σενάριο. 
Ειδικά για tous φοιτητέβ που 

οδεύουν npos την ολοκλήρωση 
των σπουδών tous, ενδέχεται να 

Ο' υπουργός[Παιδείας ΚωνστανίνοςΑρβανιτόπονλος. Πάνω κινητοποίηση 
των σπονδαστωιν του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

λαµβάνουν πτυχίο από το τµήµα 
όπου είχαν εισαχθεί αρχικώβ και 
όχι από αυτό στο οποίο µεταφέρονται. 

Την ίδια ώρα, και ενώ πλησιάζει 
n περίοδοβ των πανελλαδικών 
εξετάσεων, το σχέδιο «Αθηνά» 
λαµβάνει και άλλεβ διαστάσει, 
καθώβ συνδέεται µε ns βάσειβ 
εισαγωγά. Και παρά ns 

προβλέψειβ του υπουργού Παι¬ 

δεια Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου 
on θα υπάρξει άνοδα των 

βάσεων, οι εκπαιδευηκοί έχουν 
αντίθετη άποψη. Σύµφωνα µε ns 
πρώτεβ tous εκηµήσειβ, δεδοµένου 

on ο αριθµος των υποψηφίων 
θα είναι ανάλογοβ µε τον περσινό, 

οι βάσειβ στα πανεπιστηµιακά 
"ΐµήµατα θα πάρουν την κατηφόρα 

και αιπά των τεχνολογικών θα 
έχουν ανοδική πορεία 

Συν... «Αθηνά» και χείρα 
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