ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΣΗ 15/10/10 ,
ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Η ύγθιεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ, κεηά ηελ ελεκέξσζε από ηνλ Πξύηαλε ηνπ ΔΜΠ ζηηο 27/09/2010
ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε εξγαζίαο, πνπ έγηλε ζηνπο Γειθνύο, γηα ηηο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην θείκελν ηεο νκηιίαο ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο, όπσο
αλαξηήζεθε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλ θαη δελ ζπλνδεύεηαη από θαλέλα
θείκελν πξνο δηαβνύιεπζε όπσο είρε δεισζεί,
Δπηζεκαίλεη ηελ επείγνπζα πξνηεξαηόηεηα ε Πνιπηερλεηαθή Κνηλόηεηα λα αληηκεησπίζεη ελσκέλε
θαη ζπληεηαγκέλε ηηο ζπλζήθεο ηεο νιόπιεπξεο θξίζεο θάησ από ηηο νπνίεο δνθηκάδεηαη κε
πξσηόγλσξν ηξόπν ε Διιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ηηο ζεζκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πνιηηηθέο ηεο
Κπβέξλεζεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε ζπξξίθλσζε θαη ππνβάζκηζε ην Γεκόζην Παλεπηζηήκην θαη ηε
Γσξεάλ Παηδεία. Η ππνρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο, ε ίδξπζε Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ ρσξίο
θακία ινγηθή πξνβιέςεηο γηα ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ππνλόκεπζε ησλ πηπρίσλ, ε ζηαδηαθή
απνκάθξπλζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ από ηε Γεκόζηα κέξηκλα, ε κηζζνινγηθή ζπκπίεζε ησλ
δηδαζθόλησλ, ε πεξηθνπή ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ε αλαγσγή ησλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ζε
ηερληθέο πηζηνπνίεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ είλαη επηινγέο ηεο πνιηηείαο. Όπσο επηινγέο ηεο Πνιηηείαο
είλαη ε πεξηθνπή ησλ θνλδπιίσλ, ε αξγή έσο αλύπαξθηε δηαδηθαζία δηνξηζκώλ εθιεγκέλσλ κειώλ
ΓΔΠ θαη ε αύμεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ θνηηεηώλ πνπ έρεη θηάζεη ζηα όξηα ηεο αληνρήο ηνπο, ζηηο
πεξηζζόηεξεο ρνιέο ηνπ ΔΜΠ.
Αληίζεηα ε ύγθιεηνο ηνπ ΔΜΠ:
- ζεσξεί αδηαπξαγκάηεπην ην Γεκόζην – Απηνδηνηθνύκελν Παλεπηζηήκην ζύκθσλα κε ην άξζξν 16
ηνπ πληάγκαηνο πνπ εγγπάηαη ηε Γεκόζηα θαη Γσξεάλ Παηδεία.
- πξναζπίδεηαη θαη δηεθδηθεί ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ θαη ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπ
εληαίνπ πεληαεηνύο θαη αδηάζπαζηνπ δηπιώκαηνο ησλ ρνιώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, θαζώο θαη ησλ
επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ δηπισκαηνύρσλ ηνπ.
Η ύγθιεηνο πηζηεύεη όηη νη κεηαξξπζκηζηηθέο εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο, ε απαμίσζε θαη ε
ηαπείλσζε ηνπ δεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ, έρνπλ σο ζηόρν λα πιήμνπλ ην
δεκόζην ραξαθηήξα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα ζπξξηθλώζνπλ πεξαηηέξσ ηελ θξαηηθή
ρξεκαηνδόηεζε θαη λα πξνιεηάλνπλ ην έδαθνο γηα ηδησηηθά ΑΔΙ κε νιέζξηεο γηα ηνλ ηόπν επηπηώζεηο.
Δπηπιένλ ην πξνζθιεηήξην θείκελν ηνπ δηαιόγνπ είλαη πξνθιεηηθό ζηηο ηζνπεδσηηθέο γεληθεύζεηο θαη
αζηήξηθηεο θαηαγγειίεο ηνπ.
Η ύγθιεηνο ηνπ ΔΜΠ πηζηεύεη όηη θακία κεηαξξύζκηζε δελ κπνξεί νύηε λα ζρεδηαζηεί, νύηε λα
εθαξκνζηεί αλ δελ ζηεξηρηεί ζηηο δπλάκεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ πιινγηθώλ
Οξγάλσλ ησλ θνηηεηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δηδαζθόλησλ. Αληίζεηα ε ύγθιεηνο ακθηζβεηεί ηηο
βάζεηο, ηηο αθεηεξίεο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο απηνύ ηνπ δηαιόγνπ πνπ εμαγγέιιεηαη από ηελ
Κπβέξλεζε. Δίλαη απηνλόεην, όηη ε ύγθιεηνο ηνπ ΔΜΠ δελ πξόθεηηαη λα ππνρσξήζεη σο πξνο ηηο
αξρέο θαη ηηο ζέζεηο απηέο νύηε θαη πξόθεηηαη λα ηηο δηαπξαγκαηεπηεί. Γη απηό θαη θαιεί όιεο ηηο
δπλάκεηο ηεο Πνιπηερλεηαθήο Κνηλόηεηαο κέζα από ηα ζπληεηαγκέλα όξγαλά ηνπο λα αλαδείμνπλ κε
ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Γεκόζηαο θαη Γσξεάλ
Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, ην ΔΜΠ ζεσξεί πξνζρεκαηηθό ην δηάινγν πνπ εμαγγέιιεηαη από ηελ
Κπβέξλεζε, επηθπιάζζεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηόλ θαη δεζκεύεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε
ζηάζε ηνπ ην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.

