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Απόφαση Ανοικτής Συγκλήτου Ε.Μ.Π. της 18ης Απριλίου 2008
Η Ανοικτή Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2008, μετά
από σχετικό αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ, με θέμα τις νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τα
ΑΕΙ και τις επιπτώσεις τους στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Ε.Μ.Π.. Στην
πολύωρη και διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες
κατέληξαν ομόφωνα στις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Επιβεβαίωσαν προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. για την
ανάγκη απόσυρσης του νόμου πλαίσιο για τα ΑΕΙ, με δεδομένο ότι ένα
χρόνο μετά από την ψήφισή του δεν απαντά στα κύρια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ, αλλά αντίθετα τα επιδεινώνει.
2. Ο ν. 3549/07, οι θεσμικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ποιότητας και την
αξιολόγηση των ΑΕΙ, ο νόμος για την έρευνα, οι οδηγίες του πρότυπου
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του 4ετούς αναπτυξιακού
προγραμματισμού, η πιθανολογούμενη αναγνώριση των ΚΕΣ είναι
προσπάθεια να εφαρμοσθεί στην πράξη η αναθεώρηση του άρθρου 16
του Συντάγματος η οποία ματαιώθηκε πέρυσι. Η Ανοικτή Σύγκλητος
θεωρεί τις παρεμβάσεις αυτές αρνητικές διότι: καταστρατηγούν τον
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των ελληνικών ΑΕΙ, καταργούν την
πανεπιστημιακή αυτοτέλεια, υποβαθμίζουν τις σπουδές, μετατρέπουν τα
πτυχία σε πιστοποιητικά και άθροισμα πιστωτικών μονάδων, και
υποχρεώνουν τους νέους σε ένα συνεχές κυνήγι για την αναζήτηση
αξιοπρεπούς εργασίας.
3. Η Ανοικτή Σύγκλητος καλεί τα θεσμικά και συλλογικά όργανα του Ε.Μ.Π.,
Σύγκλητο, Γενικές Συνελεύσεις Σχολών, Γενικές Συνελεύσεις φοιτητικών
συλλόγων και εργαζομένων να αντιμετωπίσουν προς αυτή την κατεύθυνση
τις απόπειρες εφαρμογής του νόμου, και μάλιστα στα εξειδικευμένα
ζητήματα που αναδεικνύονται κατά την τρέχουσα περίοδο, όπως είναι οι
εκλογές Προέδρων των Σχολών ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός και

το σύστημα διανομής συγγραμμάτων, μετά από διεξοδική συζήτηση και
λήψη σχετικών αποφάσεων.
Για τον εμπλουτισμό της συζήτησης και των αποφάσεων που θα ληφθούν
επισυνάπτονται δύο κείμενα που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και
προβληματισμού στη συνεδρίαση της Ανοικτής Συγκλήτου
Α) «Οι νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ» του Γ. Σπαθή.
Β) «Θέσεις της Σχολής Αρχιτεκτόνων για την εφαρμογή διατάξεων του νέου
νόμου».

