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Παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Την Πολική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καταγγέλλει με έγγραφο της η
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, διότι μέσω αλλεπάλληλων αναρτήσεων και εξαγγελιών παραποιείται συστηματικά η ονοματολογία περί
Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ακόμη και στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ υπενθύμισε τη νομοθεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και ζητά την άμεση διόρθωση της
σελίδας του Υπουργείου, σύμφωνα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, όπως τονίζει στο έγγραφο της, δεν θεωρεί το συγκεκριμένο περιστατικό ότι οφείλεται σε
παράβλεψη, καθώς ο ίδιος διαχωρισμός υπήρχε και στην αρχική έκδοση του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την
ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξειςΡυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη
λειτουργία και την ανάπτυξη του ΕΑΠ».
Μετά τη γενική κατακραυγή που προκάλεσε το γεγονός αυτό, το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να
αναδιπλωθεί διορθώνοντας το νομοσχέδιο, αλλά ακόμα και στην τελική του μορφή, ο διαχωρισμός εξακολουθεί
να υπάρχει, τουλάχιστον σε ένα σημείο.

Στο γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί και η αρχική υποεκπροσώπηση των Τ.Ε.Ι στην Επιτροπή Εθνικού
Διαλόγου με μόλις 2 μέλη επί συνόλου 36 μελών!
Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Προέδρων Τ.Ε.Ι, στην αρμόδια Αν.
Υπουργό Παιδείας, κα Σια Αναγνωστοπούλου, η οποία και δεσμεύθηκε για τη διεύρυνση της σύνθεσης της
Επιτροπής, κάτι το οποίο και έγινε με την προσθήκη στην Επιτροπή 7 επιπλέον μελών από το χώρο των Τ.Ε.Ι.
Πραγματικά αναρωτιόμαστε, ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που οδηγούν την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να θυμάται τα Τ.Ε.Ι πάντα εκ των υστέρων.
Όσον αφορά στη δημιουργία Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, η κίνηση αυτή του Υπουργείου
πραγματικά δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη σκοπιμότητα σύστασης της, δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη
θεσμοθετημένα από την πολιτεία όργανα (Ε.ΣΥ.Π, Σ.Α.Τ.Ε, Σ.Α.Π.Ε κλπ), τα οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν

για ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής !
Πέραν αυτών είχε συσταθεί και το Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (Ν.4283/14) , στο οποίο
συμμετέχουν όλοι οι διατελέσαντες Υπουργοί Παιδείας!!
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ υπενθυμίζει, για πολλοστή φορά, ότι:
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Εκπαίδευσης, και δη της Ανώτατης, είναι εδώ και χρόνια
γνωστά.
Αυτό που λείπει δεν είναι οι πολυμελείς Επιτροπές (το αποτέλεσμα των οποίων, στις περισσότερες
περιπτώσεις, είναι αμφίβολο), αλλά η πολιτική βούληση για την επίλυση τους.
Καλείται η Κυβέρνηση, να συγκαλέσει άμεσα τα ήδη θεσμοθετημένα Όργανα έκφρασης Γνώμης
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, παράλληλα να επιλύσει τα εκκρεμεί θέματα
αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ και στη συνέχεια να οραματιστεί την νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στρατηγική
της χώρας, αξιοποιώντας τους υπάρχοντες θεσμούς αλλά και τις αλλεπάλληλες προτάσεις του Ε.ΣΥ.Π.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ .
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