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Αθήνα, 3 IOYNIOY 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την Υ.Α. 68040 / Δ6 / 12-6-2009 για τη λειτουργία των Κολεγίων.
Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι στην εποχή της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης είναι απαραίτητη
η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου, αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε πολλά επίπεδα.
Στο πλαίσιο αυτό, σχετικά με το Νόμο 3696/2008 για τα Κολέγια, είχαμε τονίσει τα ακόλουθα:
1) στην ουσία ρυθμίζει θέματα που αφορούν κυρίως 40-50 Κολέγια, ενώ ελάχιστα
αναφέρεται στα υπόλοιπα περίπου δυόμισι χιλιάδες Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών,
συντηρώντας έτσι τη γενική αταξία στο μεταλυκειακό επίπεδο.
2) κεντρικό σημείο του Νόμου αποτελεί το Άρθρο 10, το οποίο επιτρέπει ουσιαστικά την
ίδρυση (καθαρώς κερδοσκοπικών!!!) Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα,
αποτελώντας έτσι ένα σοβαρό ανοικτό συνταγματικό πρόβλημα, εισάγοντας παράλληλα
έναν «εκπαιδευτικό πολιτισμό» με ιδιαίτερα έντονα τα στοιχεία αποικιακού χαρακτήρα.
Με βάση τα παραπάνω καλούσαμε τότε το Υπουργείο Παιδείας: α) να προχωρήσει άμεσα στην
απόσυρση του άρθρου 10 του Νόμου 3696/2008 , και β) να παρέμβει με αποφασιστικότητα στο
χώρο της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να εκλείψουν τα ποικίλα έντονα
αρνητικά φαινόμενα, που πλήττουν πρώτα και κύρια τη νέα γενιά της χώρας μας και τις κατά
κανόνα μικρού και πολύ μικρού εισοδήματος οικογένειες τους.
Με την τελευταία Υπουργική Απόφαση 68040 / Δ6 / 12-6-2009 για τη λειτουργία των Κολεγίων,
το ΥπΕΠΘ αλλά και η παρούσα Κυβέρνηση στο σύνολο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά – και
παρά τις περί του αντιθέτου γενικόλογες τοποθετήσεις και υποσχέσεις - ότι κινείται σε
κατεύθυνση αντίθετη με αυτή της στήριξης του Ελληνικού Πανεπιστήμιου και τείνει σταθερά
ευήκοον ους στις κάθε λογής επιχειρηματικές δυνάμεις του χώρου της παραπαιδείας και όχι μόνο.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα μεταξύ άλλων και από Α) την εισαγωγή ενός επικίνδυνου
κανονιστικού πλαισίου, που εξυπηρετεί αποφασιστικά τα συμφέροντα της πλευράς των
«κολλεγίων», Β) την παράλειψη θεσμοθέτησης αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών για τη
λειτουργία τους, Γ) την προβολή των ελάχιστων δυνατών ακαδημαϊκών και επιστημονικών
αξιώσεων της πολιτείας.
Με την τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση, η Κυβέρνηση «απελευθερώνει» συνειδητά αλλά
άκριτα ένα τεράστιο εμπόριο ελπίδων και προσδοκιών με αποδέκτη ένα σημαντικό τμήμα της
νέας γενιάς και των ελληνικών οικογενειών. Κυρίως δε των οικογενειών εκείνων, που πλήττονται
από τη σημερινή οικονομική κρίση.
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Καλούμε την Κυβέρνηση αναλογιζόμενη τις τεράστιες ευθύνες της έναντι της νέας γενιάς να
προχωρήσει άμεσα, α) στην απόσυρση του άρθρου 10 του Νόμου 3696/2008, και β) και το
σημαντικότερο, στην εγκαθίδρυση αξιόπιστών θεσμών επαγγελματικής πιστοποίησης με την
ουσιαστική συνέργια και των επαγγελματικών ενώσεων.
Απέναντι σε αυτή την ωμή πραγματικότητα, η κοινότητα των Πανεπιστημιακών Δασκάλων
επωμίζεται πλέον την κύρια ευθύνη δραστηριοποίησης με ρυθμούς υψηλών ταχυτήτων στην
κατεύθυνση θέσεων και κυρίως πράξεων, που θα ενδυναμώνουν δραστικά την ακαδημαϊκή
ποιότητα, κατ’ επέκταση και τη στρατηγική παρουσία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε εθνικό
αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ώστε με την ουσιαστική επίτευξη - σε μεσοπρόθεσμη προοπτική α) της ελεύθερης πρόσβασης των Ελλήνων νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και β) της
προσέλκυσης σημαντικού αριθμού ξένων φοιτητών από την ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή, να
ακυρώσει στην πράξη τους σχεδιασμούς και τις βλέψεις προς τον πανεπιστημιακό χώρο γνωστών
και αμφιλεγόμενων αγοραίων παράκεντρων.
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