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Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών µε θέµα την προστασία του περιβάλλοντος λειτουργεί στο Πολυτεχνείο

Μηχανικοί και βιώσιµη ανάπτυξη
Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Ε

νδειξη του αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τη λήψη µέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος
αποτελεί και η δηµιουργία στην Πολυτεχνική σχολή του προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών ακριβώς µε
αυτό το θέµα.
Το πρόγραµµα "Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιµη ανάπτυξη"
άρχισε να λειτουργεί από το 1998,
διαρκεί ένα έτος και, όπως αναφέρεται στον πρόλογο του οδηγού σπουδών, "έχει σαφή επαγγελµατικό προσανατολισµό και στόχο την ταχεία
εξειδίκευση του πολιτικού µηχανικού αλλά και µηχανικών ή επιστηµόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων
στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικοοικονοµικά και θεσµικά θέµατα, που σχετίζονται άµεσα µε τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό και τις επιπτώσεις
έργων και δράσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη".
Στα χρόνια που µεσολάβησαν αποκτήθηκε πολύτιµη εµπειρία τόσο για
το περιεχόµενο των µαθηµάτων του
προγράµµατος όσο και για τα επόµενα βήµατα που πρέπει να γίνουν,
όπως εκτιµά και ο διευθυντής του
προγράµµατος Περικλής Λατινόπουλος, καθηγητής στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µε ειδικότητα τη
διαχείριση υδάτινων πόρων.
"O πολιτικός µηχανικός πρέπει
να έχει γνώση των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί θα
κληθεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει έργα, όπως µία µονάδα
ανακύκλωσης ή επεξεργασίας λυµάτων. Όµως πρέπει να είναι και ευαισθητοποιηµένος για τα θέµατα αυτά
και να µην ακολουθεί απλώς τα υφιστάµενα πρότυπα και τιµές, που
αλλάζουν διαρκώς, αλλά και να
µπορεί να προτείνει", επισηµαίνει
ο κ. Λατινόπουλος και αναφέρει
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα:
"Έτσι, όταν αποφασίζει για τους αγωγούς εκροής λυµάτων, τα κριτήριά του να µην είναι µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά".
Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, περίοδο έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας, οι µηχανικοί προσέφεραν τις γνώσεις τους, για να αλλάξει
ο κόσµος γύρω µας. Όµως παράλληλα έγιναν και στόχοι επικρίσεων, αφού
κατηγορήθηκαν ότι φέρουν µεγάλο
µέρος της ευθύνης για την παρατηρούµενη παγκοσµίως υποβάθµιση
του περιβάλλοντος.
"Οι µηχανικοί εκείνης της εποχής
πίστευαν ότι έχουν όλες τις λύσεις",
σηµειώνει ο κ. Λατινόπουλος. Όµως
προσθέτει ότι η ευθύνη για όσα ακολούθησαν ανήκει και στην κοινωνία.

Σύµφωνα µε το διευθυντή του προγράµµατος Περικλή Λατινόπουλο, καθηγητή στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µε ειδικότητα στη
διαχείριση υδάτινων πόρων, «ο πολιτικός µηχανικός πρέπει να έχει γνώση των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί θα κληθεί
να σχεδιάσει και να κατασκευάσει έργα, όπως µία µονάδα ανακύκλωσης ή επεξεργασίας λυµάτων».

"Χρέωσαν την καταστροφή του περιβάλλοντος σε όσους έχουν σχέση
µε την τεχνολογία και µας κατηγορούν ότι δεν σκεφτήκαµε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά ευθύνονται και τα µέλη της κοινωνίας,
που δεν εξέφρασαν εγκαίρως τους
προβληµατισµούς τους, δεν υπέβαλαν τα ερωτήµατά τους".

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Όµως τώρα κάτι φαίνεται να αλλάζει. Μαθήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γίνονται ήδη στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά εντάσσονται και στα
προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και του Πολυτεχνείου µεταξύ
των άλλων πανεπιστηµιακών σχο-

λών. Οι γενικές γνώσεις που παρέχονται στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών, ενώ ειδικότερα θέµατα εξετάζονται εις βάθος στη
διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Το ενδιαφέρον για το
πρόγραµµα είναι µεγάλο, αφού κάθε
χρόνο για τις 30 θέσεις καταθέτουν
αίτηση συµµετοχής περίπου 130 άτοµα.
"∆εν απευθύνεται µόνο σε πολιτικούς µηχανικούς, αλλά επιδιώκουµε
τη συµµετοχή και αποφοίτων άλλων
σχολών, ώστε να αναπτυχθεί ακόµη
περισσότερο ο διάλογος ανάµεσα σε
επιστήµονες διαφορετικών ειδικοτήτων, και ήδη έκαµε συµµετοχές γεωλόγων, φυσικών και γεωπόνων", αναφέρει ο κ. Λατινόπουλος.

Το µεγάλο ενδιαφέρον ίσως εξηγείται
και από την αυξανόµενη ζήτηση εξειδικευµένων επιστηµόνων τόσο από το δηµόσιο όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.
"Το βλέπουµε στους διαγωνισµούς του
δηµοσίου και στις προκηρύξεις δήµων
που ζητούν µηχανικούς µε δίπλωµα εξειδίκευσης", λέει ο κ. Λατινόπουλος. "Στον
ιδιωτικό χώρο επίσης οι εξειδικευµένοι
µηχανικοί είναι απαραίτητοι, αφού πλέον
δεν γίνεται κανένα έργο, χωρίς να έχει συνταχθεί και µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων".

∆ωρεάν φοίτηση
Η φοίτηση στο τµήµα είναι δωρεάν και
οι διδάσκοντες, µέλη της πανεπιστη-

Μεταπτυχιακές σπουδές

«Πιο συνειδητοποιηµένοι πλέον οι φοιτητές»
Πριν από µερικά χρόνια ακόµη και η αναφορά των λέξεων "µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών" ήταν κόκκινο πανί για εκτόξευση κατηγοριών ένθεν και ένθεν περί της χρησιµότητάς τους. Έχει ενδιαφέρον πώς βλέπουν
τώρα το θεσµό οι προπτυχιακοί φοιτητές, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των µεταπτυχιακών.
"Οι πλέον συνειδητοποιηµένοι αντιλαµβάνονται ότι
δηµιουργούνται δύο ταχύτητες. Υπάρχουν και αυτοί που
πιστεύουν ότι οι µηχανικοί θα έχουν πάντα δουλειά ανεξάρτητα από τα επιπλέον εφόδια που προσφέρουν τα
µεταπτυχιακά και είναι όσοι έχουν επαφή µε το
επάγγελµα, για παράδειγµα όσοι θα κληρονοµήσουν ένα
γραφείο", πιστεύει ο κ. Λατινόπουλος.
Μπορεί στην Ελλάδα τα µεγάλα έργα που κατασκευάζονται µε κεφάλαια από τα κοινοτικά πλαίσια
στήριξης ή τα ολυµπιακά έργα να έχουν προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στους µηχανικούς. Όµως παράλληλα
αυξάνονται
και
οι
απαιτήσεις
των
δηµό-

σιων υπηρεσιών και των ιδιωτικών εταιρειών. Θα µπορέσει το Πολυτεχνείο αλλά και το πανεπιστήµιο εν γένει να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας;
"Πιστεύω ότι όλα τα τµήµατα πρέπει να προσφέρουν
περισσότερα µεταπτυχιακά και για άλλες ειδικότητες.
Και αφού δεν µπορούν όλοι να παρακολουθήσουν ένα
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, πρέπει να αρχίσει και πάλι η συζήτηση της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µε κέντρο τα πανεπιστήµια. Έτσι όσοι ενδιαφέρονται για έναν ειδικό τοµέα γνώσης θα µπορούν να
παρακολουθήσουν ένα τρίµηνο ή εξάµηνο πρόγραµµα κατάρτισης. Το θέµα είχε απασχολήσει το υπουργείο Παιδείας, αλλά σχετίστηκε µε το άλλο ακανθώδες
ζήτηµα της αξιολόγησης των πανεπιστηµίων και το
νοµοσχέδιο που προέβλεπε τη δηµιουργία ινστιτούτων διά βίου εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα δεν κατατέθηκε".

µιακής κοινότητας του Αριστοτελείου αλλά και άλλων πανεπιστηµίων της Ελλάδας, προσφέρουν τώρα αµισθί τις υπηρεσίες τους.
Ανακύπτει έτσι το ερώτηµα µέχρι
πότε θα αντέξει η "φιλοπατρία" που
τους διακρίνει.
"∆υστυχώς εξαντλείται", απαντά
ο κ. Λατινόπουλος, "ενώ παράλληλα προστίθεται και η αναπόφευκτη
κούραση της ηλικίας µας. Μπορεί ο
µέσος όρος ηλικίας των διδασκόντων,
όταν ξεκινήσαµε το πρόγραµµα, να
ήταν 50 ετών, όµως ήδη έχει φτάσει
στα 55. Σκεφτόµαστε διάφορες αλλαγές στο πρόγραµµα, θέλουµε να
ενταχθούν και νεότεροι επιστήµονες, αλλά δυστυχώς δεν επαληθεύτηκαν οι ελπίδες που είχα για νέες
θέσεις διδασκόντων, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες των µεταπτυχιακών. Ίσως ο µόνος τρόπος, για να
αντιµετωπίσουµε το θέµα, είναι µε
την υπογραφή ειδικών συµβάσεων ή
µε την part time εργασία και το υπουργείο Παιδείας πρέπει να αποκτήσει
την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να
βρεθούν λύσεις".
Όµως παρά τις όποιες δυσκολίες
προγραµµατίζονται ήδη τα επόµενα βήµατα. Έτσι στο υπό αναδιαµόρφωση πρόγραµµα σπουδών του
µεταπτυχιακού θα ενταχθεί και µάθηµα για το δίκαιο του περιβάλλοντος, ενώ προωθείται και η συνεργασία µε το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Έτσι πέρα από τη θεωρητική
κατάρτιση και τις επιτόπου επισκέψεις οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα
θα αποκτήσουν και άµεση εµπειρία της καθαρά ερευνητικής δουλειάς που γίνεται για το θέµα "προστασία περιβάλλοντος".

Αισιόδοξο µήνυµα
Σε µία συζήτηση για την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
δεν θα µπορούσε να λείψει η αναφορά
στην κατάσταση του περιβάλλοντος
σήµερα στη χώρα µας, η οποία δεν είναι τόσο κακή, σύµφωνα τουλάχιστον
µε τις εκθέσεις διεθνών οργανισµών.
"Μπορεί να έχουµε κρίσιµα φαινόµενα, αλλά δεν έχουµε συνολική υποβάθµιση", διαβεβαιώνει ο κ. Λατινόπουλος. "Υπάρχουν συµπτώµατα όπως η ρύπανση στην Αθήνα, στα µεγάλα λιµάνια, σε κάποιες ακτές. Ακόµη διαπιστώνουµε ρύπανση των υπόγειων υδάτων από λιπάσµατα και
φυτοφάρµακα. Όλα αυτά συνθέτουν
την εικόνα µιας χώρας που έχει περιβαλλοντικά προβλήµατα αλλά όχι σε
κρίσιµο επίπεδο. Υπάρχει υποβάθµιση σε τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρουν και οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ.
Το κακό είναι ότι η Ελλάδα έδωσε
ώθηση στην οικονοµική σύγκλιση, αλλά δεν προώθησε παράλληλα και την
περιβαλλοντική σύγκλιση".

