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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τη λειτουργία Αγγλόφωνων Προγραμμάτων Σπουδών ςτα Ελληνικά
Δημόςια Πανεπιςτήμια.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζχει επιςθμάνει τθν ανάγκθ των Ιδρυμάτων μασ για εξωςτρζφεια αλλά και τισ
προοπτικζσ που ανοίγονται από αυτι. Ζχει υιοκετιςει ιδζεσ όπωσ θ ανάπτυξθ ξενόγλωςςων
προπτυχιακών προγραμμάτων ςπουδών ωσ ζνα μζτρο για τθν ανάπτυξθ των Πανεπιςτθμίων μασ
αλλά και τθ χρθματοδότθςθ τουσ, με δεδομζνο ότι θ πολιτεία αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτθν
πλιρθ χρθματοδότθςθ των αναγκών τθσ ανώτατθσ εκπαίδευςθσ.
Με αφορμι το γεγονόσ ότι το Υπουργείο Παιδείασ δεν ενζκρινε το αίτθμα τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ
του ΕΚΠΑ να οργανώςει ξενόγλωςςο πρόγραμμα προπτυχιακών ςπουδών με αντικείμενο τισ
«Σπουδζσ ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Λογοτεχνία, Ιςτορία και Αρχαιολογία», για φοιτθτζσ εκτόσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (κυρίωσ Κινζηουσ) [1], θ Ομοςπονδία μασ εκφράηει τθν απόλυτθ αντίκεςθ τθσ
με μια τζτοια πολιτικι απομονωτιςμοφ τθσ οποίασ τθ ςκοπιμότθτα δεν αντιλαμβανόμαςτε. Δεν
αντιλαμβανόμαςτε επίςθσ το ςχζδιο τθσ Κυβζρνθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των
Ιδρυμάτων, όταν εκτόσ από το προαναφερόμενο γεγονόσ, ςτο ςχζδιο νόμου που κατζκεςε κζτει
εμπόδια ςτθ λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ςτθ λειτουργία των
Ειδικών Λογαριαςμών Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ), επιτίκεται εναντίον των Κακθγθτών με
διάφορουσ τρόπουσ (δεν αποκακιςτά τισ αποδοχζσ τουσ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του ΣτΕ,
επιβάλλει δυςκεώρθτα εμπόδια ςτισ αμοιβζσ τουσ από ΠΜΣ, υποχρεώνει ςχεδόν όλουσ ςτθ
διαδικαςία των δθλώςεων περιουςιακισ κατάςταςθσ χωρίσ ουςιαςτικοφσ λόγουσ κ.λ.π.),
προςπακεί να επαναφζρει πρακτικζσ και πακογζνειεσ του παρελκόντοσ που ταλαιπώρθςαν τθν
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα (π.χ. άςυλο) και αρκετά άλλα ακόμθ.
Πρόςφατα δθμοςιοποιικθκε θ Ζκκεςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ[2], θ οποία όχι απλώσ
υιοκετεί τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ που ζχει ιδθ υιοκετιςει και θ ΠΟΣΔΕΠ για τθν ανάπτυξθ τθσ
ανώτατθσ εκπαίδευςθσ, αλλά καταλιγει και ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα :
«…Η ανάδειξθ τθσ Ελλάδασ ςε διεκνζσ κζντρο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ εκτιμάται ότι κα ζχει
πολλαπλά οφζλθ για τθν ελλθνικι οικονομία.
Σε πρϊτο επίπεδο, θ άμεςθ επίδραςθ από τθν προςζλκυςθ των ξζνων φοιτθτϊν (ςε ςυνδυαςμό με
τον περιοριςμό των εκροϊν Ελλινων φοιτθτϊν) κα προςελκφςει πόρουσ τθσ τάξθσ των €1,8 δισ
ετθςίωσ (κυρίωσ μζςω υψθλότερων εξαγωγϊν και χαμθλότερων ειςαγωγϊν υπθρεςιϊν
εκπαίδευςθσ).
Παράλλθλα, θ αναβάκμιςθ του τομζα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ κα μεταςχθματίςει τθν Ελλάδα ςε
οικονομία ζνταςθσ γνϊςθσ, αυξάνοντασ ςθμαντικά το δυνθτικό ρυκμό ανάπτυξισ τθσ (κατά 1-2
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ετθςίωσ τθν πρϊτθ δεκαετία ζντονων μεταρρυκμίςεων και κατά περίπου ½
ποςοςτιαίασ μονάδασ ετθςίωσ μεςοπρόκεςμα). Συνεκτιμϊντασ τισ ςυνζργειεσ αυτισ τθσ
μεταρρφκμιςθσ με ζνα δεκτικό ςτθν καινοτομία επιχειρθματικό τομζα, θ ςυνολικι επίδραςθ ςτο
ΑΕΠ μπορεί να φτάςει τα €50 δισ ετθςίωσ ςε ορίηοντα δεκαετίασ.»
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Είναι δυνατόν θ Κυβζρνθςθ να επιμζνει ςε μια τζτοια πολιτικι που υλοποιεί παραβλζποντασ τθ
διεκνι πραγματικότθτα και τισ ακαδθμαϊκζσ πρακτικζσ των Ευρωπαϊκών Πανεπιςτθμίων αλλά και
τισ επιτακτικζσ ανάγκεσ τθσ χώρασ για ςφγχρονθ και ποιοτικι ανώτατθ εκπαίδευςθ με βάςθ τα
διεκνι πρότυπα;Δεν πρζπει να ακοφςει επιτζλουσ τισ φωνζσ που πλθκαίνουν για τθ δθμιουργία
των προχποκζςεων αξιοποίθςθσ τθσ ανώτατθσ εκπαίδευςθσ ωσ μοχλό οικονομικισ και κοινωνικισ
ανάπτυξθσ τθσ χώρασ;
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