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Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας να αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία
αδειοδότησης διόρθωσε μεν την εξωφρενική -στο προεκλογικό παρά πέντεπροεκλογική αδειοδότησή τους από τον προκάτοχό της, αλλά δεν αναίρεσε την
πολιτική θεσμοθέτησης και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις της Υπουργού (21/10/09) περί σχετικά άμεσης
ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 36/2005, (που σημαίνει απόδοση
επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των "παραρτημάτων" και των
κολεγίων, δηλαδή επί της ουσίας πλήρη νομιμοποίηση και αναγνώρισή τους ως
ισότιμων με τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) δεν σηματοδοτούν ρήξη με
την ήδη πεπατημένη της προηγούμενης κυβέρνησης για την -σε διαφορετικό πιθανόν
πλαίσιο και ταχύτητα- είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου στην ανώτατη παιδεία.
Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζουμε τη σχετική προηγούμενη θέση του ΚΣ Συλλόγου
∆ΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου (9 Αυγούστου 2008) σύμφωνα με την οποία, η
αναγνώριση των κολεγίων από το υπουργείο Παιδείας θα δώσει μια νέα ώθηση
στους επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες για την εξεύρεση καινούργιων «πελατών», ενώ
αντίθετα θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη ∆ημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, η
οποία καλείται να «ανταγωνιστεί» την ιδιωτική χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας
36/2005, είναι ιδιαίτερα απειλητική για τα δημόσια πανεπιστήμια διότι:
•
•

•

•

Θα νομιμοποιήσει την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Θα επιβάλλει την υποτιθέμενη αναγκαιότητα σύγκρισης των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων μέσω των δρομολογημένων γραφειοκρατικών διαδικασιών
αξιολόγησης, στα πλαίσια των περιοριστικών τετραετών προϋπολογισμών που
ήδη έχουν υπογραφεί.
Θα ασκήσει μεγάλη πίεση στα ∆ημόσια ΑΕΙ για συμμόρφωση και ευθυγράμμιση
της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τις άμεσες και στρατηγικές
ανάγκες της αγοράς.
Θα οδηγήσει τα ΑΕΙ στη γενίκευση πρακτικών όπως τα δίδακτρα, που ήδη
τείνουν να γίνουν καθεστώς στα μεταπτυχιακά.

Είναι εύλογες οι συνέπειες στα δημόσια ιδρύματα της χώρας κεντρικά και μη. Θα είναι δε
τελικά πρωτοφανής τρόπος χρήσης της δημόσιας δικαιοδοσίας η δημιουργία από την ίδια
την πολιτεία ενός πλαισίου με το οποίο αντί να ενισχύονται τα δημόσια περιφερειακά
πανεπιστήμια αναβαθμίζονται τα κεντρικά ιδιωτικά κολέγια.
Με βάση τα παραπάνω το ΚΣ του Συλλόγου καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση τα μέλη
του για να διεκδικήσουμε μαζί με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να μην επιτραπεί,

μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, η ύπαρξη οποιασδήποτε παραλλαγής εν δυνάμει ιδιωτικής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κολέγια, παραρτήματα ξένων ΑΕΙ, franchise, πιστοποίηση).
Μόνον έτσι θα σταματήσει να διαιωνίζεται το πρόβλημα και η δημόσια δωρεάν ανώτατη
παιδεία θα διατηρηθεί σαν τέτοια. Για το σκοπό αυτό, ζητάμε, να καταργηθεί άμεσα ο
νόμος για την αναγνώριση των κολεγίων και να μην εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία
36/2005.
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