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Βόλος, 10/10/2009

ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Γ. Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Ε.Ι.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Ε.Ι. δηλώνει την κάθετη αντίθεση της στην προεκλογική απόφαση
της προηγούµενης κυβέρνησης της Ν∆ να νοµιµοποιήσει 33 κολλέγια σε όλη τη χώρα. Είναι ένα
ακόµα

βήµα

στην

προσπάθεια

ιδιωτικοποίησης

της

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

και

εµπορευµατοποίησης της πανεπιστηµιακής µόρφωσης.
Η νοµιµοποίηση αυτή θα επιφέρει µια επιπλέον υποβάθµιση των πτυχίων των ∆ηµοσίων
Πανεπιστηµίων την ίδια στιγµή που µε τον πρόσφατο νόµο για τα ΤΕΙ κλείνουν ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι να πιεστούν και τα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια να
ακολουθήσουν τις πρακτικές της ιδιωτικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: να εισάγουν και αυτά
δίδακτρα, να στραφούν προς την προσφορά «ανταγωνιστικών» προγραµµάτων, αποσπασµατικών
γνώσεων και όχι ουσιαστικής διδασκαλίας και έρευνας και να επιδεινώσουν ριζικά την εργασιακή
συνθήκη των διδασκόντων. Στην προσπάθειά αυτή βρίσκονται

δυστυχώς πρόθυµοι αρωγοί,

οµότιµοι καθηγητές ΑΕΙ, που σπεύδουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παντός είδους
κολλέγια. Η πανεπιστηµιακή κοινότητα πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά και να απαιτήσει την
απαγόρευση κάθε είδους ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 16 του Συντάγµατος, και οι Σύγκλητοι των Πανεπιστήµιων
να αφαιρέσουν τους τιµητικούς τίτλους που έχουν απονείµει.
Χαιρετίζουµε την απόφαση της Υπουργού Παιδείας να ακυρώσει τις πρόσφατες αποφάσεις
και απαιτούµε από την νέα κυβέρνηση να καταργήσει το νόµο για τα “κολέγια”, να σταµατήσει
οποιαδήποτε διαδικασία εξοµοίωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων τους µε
αυτά των δηµόσιων ΑΕΙ και

να απαγορεύσει κάθε ιδιωτική δραστηριότητα στο χώρο της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Για την Εκτελεστική Γραµµατεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Ε.Ι.
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