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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ε.Μ.Π.
Ο νόμος για την ίδρυση και λειτουργία των Κολεγίων,

που ψηφίστηκε

πρόσφατα, αποτελεί μετά το νόμο πλαίσιο 1268/82, μια από τις πιο
σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που
εάν τελικά υλοποιηθεί, θα αλλάξει ριζικά το χάρτη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στη λογική της
απελευθέρωσης των αγορών, στην παραγωγή εμπορευμάτων και παροχή
υπηρεσιών ακόμη και σε τομείς όπως η υγεία και παιδεία. Το εύρημα της
ίδρυσης και λειτουργίας των Κολεγίων στα πλαίσια της μη τυπικής
εκπαίδευσης, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της συνταγματικής
νομιμότητας, όπως αυτή ρυθμίζεται από την επιταγή του άρθρου 16.
Ο νόμος αυτός ήταν μόνο η αρχή για την εμπέδωση του ιδιωτικού τομέα στο
χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, που σήμερα

ολοκληρώνεται με την

πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την επικείμενη
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, της ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005 για
την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των
Κολεγίων. Τα αποτελέσματα από τις εξελίξεις αυτές θα είναι πολλαπλά και
καταλυτικά για την εικόνα που θα εμφανίζει η ανώτατη εκπαίδευση στο
σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Εκτός από τα Τμήματα των ΤΕΙ που ήδη
έχουν υποστεί σημαντική συρρίκνωση

με τις αλλαγές των κριτηρίων

εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα προστεθούν

και πληθώρα

πανεπιστημιακών Τμημάτων , περιφερειακών κυρίως ΑΕΙ, που δεν τυγχάνουν
άμεσης υλικής ανταλλαξιμότητας στην αγορά εργασίας, τα οποία θα
οδηγηθούν σε μαρασμό και σταδιακά θα εξαφανιστούν.

Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το ΕΜΠ για την αναγνώριση του
ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών ως ισότιμου με τα Μaster πρέπει να
συνεχιστεί μέχρι τελικής δικαίωσης. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει ένα
σημαντικό ανάχωμα στην πίεση που δέχονται τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ
από τη βίαιη εισβολή των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και κάθε άλλου
διπλώματος που φέρνει τη σφραγίδα των δύο κύκλων σαν να ήταν η Λυδία
Λίθος για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Στην
ίδια κατεύθυνση, θεωρούμε ότι αποτελεί ελάχιστο δείγμα της καθολικής μας
αντίδρασης στην αναγνώριση των ΚΕΣ, την κατοχύρωση επαγγελματικών
δικαιωμάτων στους αποφοίτους των, καθώς και την άρνηση της Πολιτείας να
αναγνωρίσει τα ελληνικά πτυχία ως

master,

να καλέσουμε έκτακτη

συνεδρίαση της Συγκλήτου στο Ε.Μ.Π. την Τετάρτη 29/10/2008 για να
αποφασίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας που θα
συνοδεύεται από την αποχή κάθε εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας
στο Ίδρυμα.
Παράλληλα καλούμε όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π. να προχωρήσουν άμεσα σε
γενικές συνελεύσεις για την παραπέρα κλιμάκωση κάθε δυνατής ενέργειας
που θα θωρακίσει τα ελληνικά πτυχία από την επίθεση που δέχονται.

