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Αθήνα 3 Ιοσνίοσ 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 7 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Τελ άκεζε ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπνπλ ηνλ νξηζκό θνηλνύ εθπξνζώπνπ
θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ζηελ νινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αλώηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο
Εθπαίδεπζεο (ΣΑΠΕ), θαη ηνπ Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ Παηδείαο (ΕΣΥΠ), δεηνύλ νη πξόεδξνη
επηά επηζηεκνληθώλ θνξέσλ. Καηά ηελ πξόζθαηε ζπλάληεζή ηνπο, ζπκθώλεζαλ όηη δελ
επηζπκνύλ λα νξίζνπλ θνηλό εθπξόζσπν θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηα δύν απηά
ζπκβνύιηα.
Όπσο ππνζηεξίδνπλ, "Η έθθξαζε γλώκεο θαη ε ππνζηήξημε ζέζεσλ από έλαλ θνηλό
εθπξόζσπν γηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα αξκνδηόηεηαο άιινπ θνξέα θαη
άιινπ επαγγέικαηνο είλαη όρη κόλν πξαθηηθά αδύλαηε, αιιά ελέρεη επηπιένλ ην ελδερόκελν
ιήςεο εζθαικέλσλ - αλ όρη επηθίλδπλσλ - απνθάζεσλ.
Επηπιένλ :
•
Λόγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζην ρώξν ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο θάπνηνη εθ ησλ
Επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ δεηνύλ λα ηνπο αλαηεζεί ε αμηνιόγεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Αλώηαηεο
Εθπαίδεπζεο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζε λνκνζεηηθά
ξπζκηδόκελα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, σο θνξείο ζεζκνζεηεκέλνη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπο,
όπσο ζπκβαίλεη ζε όιεο ηηο Επξσπατθέο ρώξεο.
•
Η αμηνιόγεζε θαη ε αλαβάζκηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο ρώξαο καο
θξίλεηαη ζήκεξα σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα κεηά ηηο λέεο απαξάδεθηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
γηα ρνξήγεζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ζε απνθνίηνπο Κνιιεγίσλ.
•
Κάπνηνη εθ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ δεηνύλ λα ηνπο αλαηεζεί ε αλαγλώξηζε ησλ
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ (επαγγεικαηηθή ηζνηηκία ή ηζνδπλακία) σο θαζ’ ύιε αξκόδηνπο
βάζεη λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ, όπσο πξνβιέπνληαη ζην ΠΔ 38/2010.
•
Σπκθσλήζεθε αθόκα ε δεκηνπξγία ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ ησλ νθηώ Επηζηεκνληθώλ
θνξέσλ, πνπ ζα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη
•
Να πξαγκαηνπνηεζεί θνηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ
αξρώλ θαη απόςεώλ ηνπο ζε δεηήκαηα επηζηεκνληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ
κειώλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζε Ειιεληθό θαη Επξσπατθό επίπεδν.

Οη επηά επηζηεκνληθνί θνξείο είλαη :
1.Τερληθό Επηκειεηήξην ηεο Ειιάδαο (ΤΕΕ)
2.Οηθνλνκηθό Επηκειεηήξην ηεο Ειιάδαο (ΟΕΕ)
3. Γεσηερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (ΓΕΩT.Ε.Ε.)
4. Σπληνληζηηθή Επηηξνπή Δηθεγνξηθώλ Σπιιόγσλ
5. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο Σύιινγνο
6. Ειιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία
7. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο Σύιινγνο

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΟΕΕ

