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ΠΡΟ Σελ Αλνηρηή ύγθιεην ηνπ ΔΜΠ, 8/7/2011
ΘΕΜΑ: Θέζεις Σχολής για ηις Σχεδιαζόμενες Αλλαγές ζηην Ανώηαηη Παιδεία
Σν θείκελν απηό απνηειεί πξνζπάζεηα ζύνθεζηρ ζε κηα ζεηξά ζέζεσλ ησλ εμήο ζηνηρείσλ:
Απόθαζεο 1 ηεο 67εο πλόδνπ Πξπηάλεσλ & Πξνέδξσλ ΓΔ (Βόινο, 1-2/7/2011),
Απόθαζεο ηνπ Φνηηεηηθνύ πιιόγνπ Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ (6/7/2011 – ππνγξάθεηαη από
εθπξνζώπνπο ησλ 4 από ηηο 5 παξαηάμεηο πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην Γ ηνπ Φνηηεηηθνύ πιιόγνπ
– θαηαγξάθεηαη θαη ε άπνςε ηεο παξάηαμεο πνπ δηαθώλεζε),
πδεηήζεσλ πνπ έγηλαλ ζηε δηάξθεηα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ θαη ηεο Γ ηεο ρνιήο ζηηο 5/7 θαη
6/7, θαζώο θαη εηδηθήο ζπλάληεζεο ζηηο 7/7/2011).

-

-

1. Λίγεο κόλν εκέξεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ «Μεζνπξόζεζκνπ», ε Κπβέξλεζε πξνρώξεζε ζηελ
αλαθνίλσζε ηνπ πξνζρεδίνπ ελόο λένπ λόκνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ν νπνίνο επηρεηξεί λα
εηζαγάγεη αιιαγέο πνπ ζίγνπλ ηνλ πξνζηαηεπόκελν από ην Σύνηαγμα ραξαθηήξα ηεο Αλώηαηεο
Παηδείαο ζηελ Διιάδα, πξνζδέλνληάο ηελ ζην άξκα ηνπ «Μλεκνλίνπ».
2. Σε ζςνολική θεώπηζη, νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο εληζρύνπλ ηα ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θαη
αληαπνδνηηθά θξηηήξηα ζε θάζε όςε ηεο ιεηηνπξγίαο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, νδεγώληαο έηζη ζηε
κεηαθύιηζε ηνπ θόζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη ζηε
δηακόξθσζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα κέηξα ηεο Οικονομίαρ ηηρ Αγοπάρ, ζηε ζέζε
ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο.
3. ην πιαίζην απηνύ ηνπ ζρεδηαδόκελνπ λένπ ζπζηήκαηνο, νη θοιηηηέρ ζα γίλνπλ απνδέθηεο αθελόο
κηαο ζεηξάο από κέηξα πνπ επηρεηξνύλ λα ξπζκίζνπλ κε απηαξρηθό ηξόπν ζύλζεηα ζέκαηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ρξόλνη θνίηεζεο θαη απνθνίηεζεο, δηάζπαζε πηπρίσλ), θαη
αθεηέξνπ κηαο ζρεηηθά ςποβαθμιζμένηρ παηδείαο (π.ρ. ηξηεηείο θύθινη ζπνπδώλ), πνπ
πξνεηνηκάδεη ηηο γεληέο ησλ 592 Δπξώ, ηεο αλαζθάιηζηεο θαη ειαζηηθήο εξγαζίαο, θαη ησλ
πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.
4. Σαπηόρξνλα ζίγνληαη ζνβαξά θαη νη δημοκπαηικέρ θαηαθηήζεηο ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνύ
Παλεπηζηεκηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ θαηώηεξσλ βαζκίδσλ δηδαζθόλησλ, ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηηεηώλ.
5. Δίλαη θαλεξό όηη απεηιείηαη ζνβαξά ε αςηοηέλεια ηνπ Διιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη ε ίδηα
ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θέληξνπ παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο λέαο γλώζεο, θνηλσληθν-πνιηηηθήο
ακθηζβήηεζεο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο, όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ Απόθαζε ηεο
πλόδνπ Πξπηάλεσλ, θαη επαιεζεύεηαη κε ηηο ζπλερείο πξνζβιεηηθέο επηζέζεηο από πιεπξάο
Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ηε δξαζηηθή πεξηθνπή ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο.
Ζ ρνιή ησλ Υεκηθώλ Μεραληθώλ θαιεί ηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα, ηελ Διιεληθή Κνηλσλία,
θαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ηελ εθπξνζσπνύλ λα αναλάβοςν ηιρ εςθύνερ ηοςρ, ώζηε λα κελ δνζεί
απηή ε ραξηζηηθή βνιή ζην Διιεληθό δεκόζην Παλεπηζηήκην. πγθεθξηκέλα,
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Δλώλνπκε ηηο θσλέο καο κε όζεο θαινύλ ην Τπνπξγείν να μην πποσωπήζει ζηελ θαηάζεζε ηνπ
λνκνζρεδίνπ γηα ςήθηζε από ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην κέζα ζηηο θαινθαηξηλέο ζπλζήθεο,
Δθθξάδνπκε ηε ζπκθσλία καο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο πάλσ ζε
ζεκαληηθά ζέκαηα λειηοςπγίαρ και ανάπηςξηρ (π.ρ. αλαδηνξγάλσζε δηνίθεζεο, πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ, θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα, επέλδπζε ζηε γλώζε), θαη
Καινύκε ηε ρνιή ζε κινηηοποιήζειρ γηα όζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί σο ηελ επίηεπμε ησλ
ζηξαηεγηθνύ απηνύ ζηόρνπ, θαζώο θακία κεηαξξύζκηζε ζηελ Αλώηαηε Παηδεία δελ είλαη δπλαηή
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο.
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