Ανακοίνωση
Προθυμία των Αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και
Οικολογίας1 για τη δικαστική διεκδίκηση των επαγγελματικών τους
δικαιωμάτων.
Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της σύγχρονης
προβληματικής σ’ όλα τα επίπεδα, δεδομένου ότι αποτελεί ένα πεδίο διεπιστημονικής
έρευνας και εφαρμογής της. Συνάμα έχει αποτελέσει, και αποτελεί, κίνητρο για
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για νέους μαθητές και φοιτητές.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προσφέρει δυνατότητες απόκτησης γνώσεων στον τομέα
της περιβαλλοντικής επιστήμης και των συναφών της κλάδων. Ακολούθως, από την
πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το τμήμα προσέλκυσε νέες και νέους διαφορετικού
οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και γνωστικού υποβάθρου παρέχοντας μια
ευκαιρία, για πολλούς δεύτερη, για επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία σε
έναν κλάδο που υποστηρίζει την επιβίωση όλων μας και δρα προς τη διατήρηση της
έμβιας δραστηριότητας στον πλανήτη.
Όμως, η πραγματικότητα προέκυψε να είναι εντελώς διαφορετική. Παράλληλα με τις
δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες οι περισσότεροι από τους αποφοίτους
βιώσαμε, και βιώνουμε, τον επαγγελματικό αλλά και ακαδημαϊκό (ενν. μεταπτυχιακές
σπουδές) αποκλεισμό και την υποτίμηση ως πτυχιούχοι. Όπως είναι γνωστό το Τμήμα
δεν διαθέτει κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα, γεγονός που σημαίνει κατ’
ουσία ότι οι απόφοιτοί του δεν αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος.
Η πολυετής ενασχόληση μερίδας αποφοίτων του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
και Οικολογίας (και επόμενοι τίτλοι πτυχίου) - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την απόκτηση
επαγγελματικών δικαιωμάτων, έχει οδηγήσει στην εκκίνηση της νομικής διαδικασίας
διεκδίκησής τους σε συνεργασία με τη νομικό Μαργαρίτα Παναγοπούλου. Η δικηγόρος
διαχειρίζεται ήδη μία υπόθεση ομαδικής αγωγής προς το Ελληνικό Δημόσιο για
λογαριασμό αποφοίτων άλλου ιδρύματος, η οποία έχει θετική εξέλιξη έως τώρα.
Έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων είναι εφικτή μόνο μέσα από δικαστική διεκδίκηση, προσκαλούμε
όσους αποφοίτους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις σχετικές διαδικασίες να
δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους στη φόρμα εδώ2, ώστε να επιλέξουν:
● Την Αίτηση προς έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για κατοχύρωση
επαγγελματικών δικαιωμάτων προς τα αρμόδια όργανα του κράτους (ΣΤΕ), ή/και
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Τμήμα Τ.Π.Ο., ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Σύνδεσμος φόρμας https://forms.gle/zUHFVjhUnyw3u9Zc6

● Την Αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω της μη έκδοσης του
προεδρικού διατάγματος αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων
(Ομαδική Αγωγή).
Με τη συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας δηλώνετε την προθυμία σας για συμμετοχή
στο/α δικόγραφο/α.
Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο της φόρμας και για επιπλέον
διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιο από τα κάτωθι μέσα:
email: envi_grads@googlegroups.com
FB: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΙΟΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρωτοβουλία αποφοίτων Τμήματος Τ.Π.Ο.

