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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεθοδεύουν το διχασμό των Πληροφορικών 

Η διοίκηση του ΤΕΕ ανήμπορη να εκφράσει τον κλάδο Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 

Με δελτίο (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/DELTIA_TYPOY/Tab/20080407pliroforiki.doc) του 

Γραφείου Τύπου του ΤΕΕ, η διοίκησή του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ματαιώσει την υπογραφή του 

Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(ΣΑΠΕ) για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ. 

Την ίδια στιγμή που κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό τα κείμενα με τις απόψεις της σχετικά με την 

επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων και πτυχιούχων στον κλάδο Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, η διοίκηση του ΤΕΕ καλεί τα μέλη του σε “επιστράτευση” εναντίον των Πανεπιστημιακών 

τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των αυτονόητων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Στην 

επιστράτευση καλούνται ακόμη και οι Υπουργοί, Βουλευτές και Γενικοί Γραμματείς που έχουν την ιδιότητα 

του Μηχανικού, ως αυτοί να ήταν εντολοδόχοι της διοίκησης του ΤΕΕ! 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, εκφράζοντας το σύνολο των Ελλήνων Πληροφορικών αποφοίτων 

τμημάτων ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών, Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών και Οικονομικών 

Πανεπιστημίων, καταγγέλλει την απαράδεκτη και διασπαστική τακτική της ηγεσίας του ΤΕΕ που δεν εκφράζει 

ούτε καν τα μέλη του ΤΕΕ και αμαυρώνει την ιστορία του. 

Δηλώνουμε την απόφασή μας να προασπίσουμε την ενότητα του κλάδου την οποία οικοδομήσαμε με τους 

μακροχρόνιους αγώνες μας, από τους οποίους η ηγεσία του ΤΕΕ έλαμψε δια της απουσίας της. Για άλλη μια 

φορά η ηγεσία του ΤΕΕ αποδεικνύεται ανίκανη να αντιληφθεί τις ανάγκες των Ελλήνων Πληροφορικών και 

της Ελληνικής Κοινωνίας. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ίδρυσης ενός ενιαίου Εθνικού 

Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα αποτελεί την ενιαία επιμελητηριακή έκφραση όλων 

των Πληροφορικών και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας. 
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