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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2009
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αδειοδότηση της λειτουργίας των Κολλεγίων.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΟΣΔΕΠ στην 4η Συνεδρίασή της την 1η Σεπτεμβρίου
2009 σχετικά με την επικείμενη χορήγηση αδειών λειτουργίας από το ΥΠΕΠΘ σε
πολλές δεκάδες ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων (Κολλεγίων) αποφάσισε τα
ακόλουθα:
Α) Αμέσως μόλις εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας των Κολλεγίων η Ομοσπονδία, σε
συνεργασία και με τους άλλους φορείς των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα τις
προσβάλλει με αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμα, θα ζητήσει
αμέσως τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν τα τετελεσμένα, με
απαγόρευση εγγραφών στα Κολλέγια. Επίσης, θα προσφύγει εναντίον των μητρικών
πανεπιστημίων στους εποπτεύοντες διοικητικούς φορείς και στα δικαστήρια των χωρών
που εδρεύουν. Τέλος, μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το Δικαστήριο

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να επανεξετάσει το όλο ζήτημα, γνωρίζοντας ότι οι μέχρι
σήμερα αποφάσεις του, εκδόθηκαν

με ελλιπέστατη,

αν όχι ουσιαστικά ανύπαρκτη,

νομική υπεράσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και των Πανεπιστημίων.
Β) Ξεκινούμε άμεσα -και μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής περιόδου- ουσιαστική
ενημέρωση της Πολιτειακής και Πολιτικής ηγεσίας της Χώρας τόσο για το καίριο θέμα
των Κολλεγίων, όσο και για τα άλλα θέματα μεγάλης σπουδαιότητας που απασχολούν
τους Πανεπιστημιακούς και τα Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων είναι το μισθολογικό, η
καθυστέρηση
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Ομοσπονδίες, Επιμελητήρια και άλλους μαζικούς φορείς για όλα αυτά τα θέματα.
Γ) Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε ευρεία ενημέρωση της πανεπιστημιακής
κοινότητας αλλά και της Κοινωνίας γενικότερα με όλα τα προσφερόμενα μέσα. Η
ενημέρωση θα συντελεστεί με ποικιλία κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων, που θα είναι
αντίστοιχες της έντασης των προβλημάτων καθώς και του βαθμού ανταπόκρισης της
Πολιτείας στην επίλυση τους. Πάντα βέβαια με το σεβασμό που προσήκει στη θέση και
στο ρόλο του πανεπιστημιακού δασκάλου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις και πρακτικές βασική έγνοια μας αποτελεί πάντα η
προάσπιση -ως κόρης οφθαλμού- της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, αλλά και διοικητικής
λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστημίου, παράλληλα με τη διαφύλαξη αλλά και
περαιτέρω εντατικοποίηση της αναβάθμισης της ποιότητας και ακαδημαϊκότητας του
πανεπιστημιακού μας συστήματος συνολικά.
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