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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
 
 Συναδέλφισσες / -οι,  

Το τελευταίο διάστηµα η κυβέρνηση µε ζήλο φανατικού διεκπεραιωτή 
επιχειρεί µε όλα τα µέσα να επιβάλει ως µεταρρύθµιση στην ανώτατη εκπαίδευση την 
εµπορευµατοποίηση και την ιδιωτικοποίησή της σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
Μπολόνια. Με την προσπάθεια αναθεώρησης του Άρθρου 16 του Συντάγµατος, 
επιχείρησε να καταργήσει την υποχρέωση της πολιτείας να στηρίζει οικονοµικά τα 
δηµόσια αυτοδιοικούµενα ιδρύµατα και να εξασφαλίζει στους πολίτες δωρεάν 
ανώτατη εκπαίδευση.   Παρότι η επιχείρηση αυτή ακυρώθηκε από το µεγάλο κίνηµα 
παιδείας, η κυβέρνηση σήµερα δηλώνει αποφασισµένη, «αξιοποιώντας» την οδηγία 
36/2005 της Ε.Ε., να επιβάλει την λειτουργία ιδιωτικών «πανεπιστηµίων», µέσω της 
αναγνώρισης ίδιων επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους των ελληνικών 
Πανεπιστηµίων και στους πτυχιούχους των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) που 
λειτουργούν ως παραρτήµατα πανεπιστηµίων του εξωτερικού στη χώρα µας. 
Επιπλέον, επιχειρεί -µέσω  «διασταλτικής» ερµηνείας του Άρθρου 16 να παρακάµψει 
το Σύνταγµα και να ιδρύσει «µη κρατικά πανεπιστήµια».  

Η ΟΛΜΕ είναι αποφασισµένη να συνεχίσει σε συµπόρευση µε το 
πανεπιστηµιακό κίνηµα και µε την υποστήριξη της κοινωνίας τον αγώνα για την 
υπεράσπιση του δηµόσιου δηµοκρατικού Πανεπιστηµίου και την αποτροπή συνολικά 
της αντιµεταρρύθµισης που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση. 

Απαιτούµε από την κυβέρνηση να µην προχωρήσει στην εφαρµογή της 
οδηγίας 36/2005 της Ε.Ε. και στην αναγνώριση ίδιων επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων στους αποφοίτους των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, 
παραβιάζοντας έτσι επί της ουσίας το Άρθρο 16. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν στο µεγάλο κίνηµα 
παιδείας για τη µη αναθεώρηση του Άρθρου 16, να συστρατευτούν και πάλι µε το 
πανεπιστηµιακό κίνηµα για τον ίδιο σκοπό, για την υπεράσπιση της δηµόσιας και 
δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, της αξίας των πτυχίων και των συλλογικών 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των ελληνικών δηµόσιων 
Πανεπιστηµίων.   Για να αντιµετωπίσουµε την επίθεση της κυβέρνησης που µε την 
αναγνώριση των ΚΕΣ οδηγεί στην απαξίωση τα δηµόσια Πανεπιστήµια και στην 
επιβολή των ιδιωτικών. 
 Καλούµε τους συναδέλφους να πάρουν µέρος στο συλλαλητήριο που 
πραγµατοποιείται αύριο Πέµπτη, 29/5/08 στη 1 µ.µ. στα Προπύλαια του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας και την Παρασκευή, 30/5/08 στις 12 το µεσηµέρι 
στον ίδιο χώρο.  
 

 


