ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ :

Συνάντηση του προέδρου της ∆ΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, µε τα προεδρεία της
ΠΟΣ∆ΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, συναντήθηκε σήµερα µε τα
προεδρεία της ΠΟΣ∆ΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Ο πρόεδρος
της ∆ΗΜΑΡ παρουσίασε κωδικοποιηµένα τις θέσεις του κόµµατος για τα ζητήµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα είπε:
1. Η ∆ΗΜΑΡ καταψήφισε το περασµένο καλοκαίρι τον νόµο για τα ΑΕΙ και κατέθεσε
προτάσεις για µεταρρύθµιση των ΑΕΙ στην ίδια κατεύθυνση που είχε καταθέσει και η
ΠΟΣ∆ΕΠ. Επείγει να γίνουν αλλαγές στον νόµο αυτό από µια νέα προοδευτική κυβέρνηση για
τη βελτίωση της λειτουργίας των ιδρυµάτων. Οπωσδήποτε όµως πρέπει να διασφαλιστεί η
χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ µε την έγκριση των προϋπολογισµών για να
σταθεί δυνατή η λειτουργία των ιδρυµάτων που βρίσκεται υπό απειλή για το διάστηµα µετά τον
Αύγουστο και να ληφθούν οι κατάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υπάρχουν
διοικήσεις από 1η Σεπτεµβρίου.
2. Είναι αδήριτη ανάγκη η αλλαγή του συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Προτείνουµε την καθιέρωση µικτού συστήµατος εισαγωγής στο οποίο δεν θα υπάρχουν
εξετάσεις για τις σχολές χαµηλής ζήτησης ενώ για τις σχολές υψηλής ζήτησης θα διεξάγονται
εξετάσεις µε θεµατολογία από µια εθνική βάση θεµάτων στη διαµόρφωση της οποίας θα έχουν
συµµετάσχει τα Πανεπιστήµια.
3. Η µεταρρύθµιση στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οφείλει να ξεκινήσει από µια νέα
αντίληψη για τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την έρευνα και τη δηµιουργία ενός
ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, που θα διακρίνεται από την αυτοτέλεια και την
πολυτυπία του και θα αλληλεπιδρά µε τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό. Οι πρόσφατες
άδικες οριζόντιες περικοπές που έγιναν στον προϋπολογισµό των Ερευνητικών Κέντρων έχουν
ως αποτέλεσµα όχι µόνο την αδυναµία πληρωµής των µισθών αλλά και την αδυναµία
λειτουργίας σηµαντικών ερευνητικών κέντρων και πρέπει να αποκατασταθούν άµεσα.
4. Ειδικά για τα ΤΕΙ επείγει ο καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των
πτυχιούχων, η εναρµόνιση του όλου θεσµικού πλέγµατος µε τα ισχύοντα στα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά Ιδρύµατα και η ανάπτυξη των συνεργασιών και των συµπράξεων µε τα
Πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Κέντρα.
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