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ΑΠΟ:    Π.Ε.ΤΕ.Τ. 
ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων                     Αθήνα 6/8/2018 
Υπόψιν:  Υπουργού κ.  Κ.Γαβρόγλου                                                           Α.Π: 180806_1 
 
Κοινοπoίηση 
1.Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς  Πανεπιστημίου , 
κ. Γ. Στάμου,  
2.Πρύτανη Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, κ. Π. Τζιώνα,  
3.Πρύτανη ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  κ. Δ. Χασάπης,  
4.Πρύτανη ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Δ. Μπαντέκα,  

5.  Κοσμήτορα Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων &Διατροφής ΑΤΕΙΘ, 
κ. Π. Σαμαρά 

6.  Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ, κ. Δ. Πετρίδη 
7.  Κοσμήτορα Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής κ. 
Ι.Τσάκνη 
8.   Πρόεδρο τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής κα. 
Β.Σινάνογλου 
9.   Πρόεδρο τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Α. Μανούρα 
10. Πρόεδρο τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Πελοποννήσου, κ. Γ. Ζακυνθινό 
11. Πρόεδρο τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσσων, κ. Ι. Σαμαρά 
12.Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
 
ΘΕΜΑ:  Αρχικές εκτιμήσεις της  Π.Ε.ΤΕ.Τ. σχετικώς με το Πόρισμα συγχώνευσης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 
 
 Με την ιδιότητά μας ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων, η οποία μεταξύ άλλων 
αποσκοπεί στην προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
Τεχνολόγων Τροφίμων αλλά και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους  των πτυχίων 
τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 
Η ένωση μας αποτελείται από πτυχιούχους Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και είναι από το 2007 ο μόνος εθνικός εκπρόσωπος ,με 
δικαίωμα ψήφου, τόσο στην Ευρωπαϊκή ένωση επιστημόνων και τεχνολόγων τροφίμων όσο 
και στην αντίστοιχη παγκόσμια (EFFoST και IUFoST, αντίστοιχα). Εκπροσωπεί από το 1981  
το σύνολο των Τεχνολόγων Tροφίμων που αποφοιτούν από:  

 Τμήματα τεχνολογίας τροφίμων Τ.Ε.Ι. 
 Τμήματα Επιστήμης τροφίμων & Διατροφής του ανθρώπου των Γεωπονικών 

Πανεπιστημίων 
 Επιστήμης τροφίμων & Διατροφής του Παν. Αιγαίου  
 Ξένων πανεπιστημίων συναφών σπουδών 
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Έχουμε καταφέρει να υπερβούμε συντεχνιακές λογικές και τεχνητούς διαχωρισμούς 
μεταξύ των επιστημόνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω στελέχωσης πλήθους 
επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας , αναλύσεων, ελέγχου ασφάλειας , δημοσίων 
ελεγχτικών αρχών, αλλά και της εκπαίδευσης -δημόσια και ιδιωτικής, εφαρμόζουμε την 
διατροφική πολιτική της χώρας και υπηρετούμε τους συμπολίτες μας. 
Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων δεν μάχεται κατά άλλων επιστημόνων ούτε 
αγωνίζεται να γίνει μία ακόμη συντεχνία που θα επιβιώνει με τεχνάσματα εις βάρος της 
Ελληνικής κοινωνίας. 
Υπηρετούμε υπεύθυνα τον Έλληνα πολίτη ως Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κρατικές ενισχύσεις και  
διεκδικούμε συνεχώς την επαγγελματική μας εξέλιξη μέσω της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών που εργαζόμαστε καθώς και των εταιριών που διευθύνουμε 
και όχι εις βάρος των συμπολιτών μας. 

Σχετικώς με το πρόσφατο πόρισμα για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα θέλαμε να 

σημειώσουμε τα εξής: 
Α. Είναι σημαντικό ότι στο πόρισμα αναφέρεται : 

«Σχετικά με τους παλαιούς αποφοίτους των τμημάτων των δύο ΤΕΙ, το ζήτημα προτείνεται 
ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε νομοθετικό επίπεδο, με την κατάργηση της 
διάκρισης σε ΤΕ και ΠΕ για όλους τους αποφοίτους των ΤΕΙ, η οποία κανονικά δεν θα 
έπρεπε να υφίσταται από το 2001 με την μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε ΑΕΙ.» 
Συμφωνούμε απόλυτα με την παραπάνω διατύπωση, καθώς σε πλήθος παλαιών μας 
υπομνημάτων έχουμε σημειώσει ότι εφόσον υπάρχει ο νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ανώτατης παιδείας, έπρεπε να είχε 
ήδη ρυθμιστεί η αυτόματη ισοτίμηση ΤΕ με ΠΕ στην πράξη. 

Β. Στο  Παράρτημα του πορίσματος απαριθμούνται : Διετή Προγράμματα Κέντρου 
Κατάρτισης  
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι μεταξύ άλλων αναφέρεται η ίδρυση διετούς προγράμματος 
Τεχνολογίας τροφίμων στο Κιλκίς! 
Είμαστε απολύτως αντίθετοι σε μια τέτοια εξέλιξη που αντιβαίνει τα διεθνώς κείμενα κατά 
τα οποία, οι Τεχνολόγοι Τροφίμων  είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
τουλάχιστον 3 έως και 5 έτη σπουδών. Μήπως ο Συντάκτης αναφέρεται σε "Τεχνικούς 
Τροφίμων" και όχι 'Τεχνολόγους Τροφίμων'; 
Οι παραγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα έχουν μεγάλη ανάγκη μεσαίων στελεχών 
,εξειδικευμένων όμως σε τομείς της παραγωγής (γαλακτοκομία, τυροκομία,, επεξεργασία 
φρούτων & λαχανικών, ιχθηρών,  κρεατοτεχνίας κλπ). Η χορήγηση τίτλου σπουδών 
Τεχνολόγου Τροφίμων αντί των παραπάνω μετά από διετείς σπουδές αποτελεί ύβρη για 
τον κλάδο και τα μέλη μας  και εμπαιγμό για τους μελλοντικούς απόφοιτους των 
προγραμμάτων κατάρτισης οι οποίοι θα νομίζουν ότι είναι 'τεχνολόγοι τροφίμων' ενώ οι 
γνώσεις τους η συνολικότερη κατάρτισή τους θα υπολείπεται από τα διεθνώς ισχύοντα. 
Υποθέτουμε και ευελπιστούμε ότι εκ παραδρομής προβλέφθηκε το Διετές Πρόγραμμα 
Σπουδών "Τεχνολογία Τροφίμων'  και προσδοκούμε ότι στο  ΣΝ το οποίο θα τεθεί σε 
διαβούλευση θα υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες τεχνικών τροφίμων ή ειδικών σε 



 

   

Έτος ίδρυσης: 1981 
Αρ. Μητρώου: 10686 

Εθνικός εκπρόσωπος  
από το 2007 

Εθνικός εκπρόσωπος 
από το 2007 

 

_________________________________________________________________________
____________ 
Κεντρικά Αθήνα: Βερανζέρου 15 & Πατησίων, ΤΚ 10677, τηλ./fax: 210-3800904, e-mail: petetinfo@gmaiil.com     
Π.Τμ. Β. Ελλάδος: Βασ. Ηρακλείου 28, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη. Τηλ./fax: 2310-244730. e-mail: petettes@gmail.com  
 

επιμέρους τομείς των τροφίμων και σε καμία περίπτωση η χρήση του τίτλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ο οποίος διεθνώς απονέμεται σε πτυχιούχους ανωτάτων σχολών.  
Γ. Στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει αυτούσια και με ενισχυμένο 
τεχνολογικό χαρακτήρα, Τμήμα που θεραπεύει την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. 
Στελεχώνοντας την παραγωγή άνω των σαράντα ετών σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό ζητάει 
η πραγματική ζωή και όχι ακόμη μια θεωρητική σχολή μακριά από την παραγωγική 
πραγματικότητα. 
 
Δ. Παρ’ ότι επανειλημμένα έχουμε δηλώσει την διαθεσιμότητα μας να καταθέσουμε την 
εμπειρία μας και να βοηθήσουμε στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας το 
υπουργείο μας δεν μας τιμά με σχετική πρόσκληση.  
Ε. Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση ένταξης στην  κατηγορία ΠΕ για όλους τους 
επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στον 
δημόσιο , ανεξάρτητη από την γεωπονική ιδιότητα και την συμμετοχή τους στο ΓΕΩΤΕΕ . 

                                      Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΕΤ 

               

 

 

 

 


