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ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει διάταξη του νομοσχεδίου για την Παιδεία, σχετικά με
τα Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, ήρθε να
επιβεβαιώσει τις ανησυχίες.

Ενστάσεις για την διάταξη που αφορά τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών και η οποία
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου», εξέφρασε τις προηγούμενες
ημέρες η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Ωστόσο, πριν από αυτό, την έντονη διαφωνία
τους είχαν εκφράσει φορείς που βρέθηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
προκειμένου να συζητήσουν το νομοσχέδιο ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Νίκης
Κεραμέως
αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενστάσεις αφορούν το άρθρο που προβλέπει την ίδρυση ξενόγλωσσων
προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα, κάτι που, σύμφωνα με το υπουργείο
«ενισχύει την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων». Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη
διάταξη: «Τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται αποκλειστικά σε
αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι
Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στις
2 Ιουνίου, ο Στέφανος Καρβέλης, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των ΑΕΙ, ανέφερε πως η προσφορά των
ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα, θα οδηγήσει στην
απαξίωση των ελληνόγλωσσων δωρεάν προγραμμάτων και θα οδηγήσει σε ένα κυνήγι
χρηματικού κέρδους.

Όπως τόνισε:«Θεωρούμε πως ξεκάθαρα γίνεται μια προσπάθεια κατάργησης της
παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος των Ελλήνων. Έχουμε ένα τρανό
παράδειγμα, τα μεταπτυχιακά που, ήδη, τρέχουν στα πανεπιστήμια. Είναι σπάνιο έως
αδύνατο, να βρεις μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς τέλη φοίτησης και αυτό που
έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι ένας προάγγελος, του τι θα συναντήσουμε. Η προσφορά
επιπλέον αμοιβής στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, θα στρέψει το ενδιαφέρον και
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την υποστήριξη όλων στα ξενόγλωσσα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση της
συμμετοχής στα ελληνόγλωσσα δωρεάν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα,τη
μετάθεση των δωρεάν προγραμμάτων σπουδών ακόμη και σε βραδινές ώρες, καθώς και τη
μείωση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Ουσιαστικά, αυτό που θα γίνει είναι
ξεκάθαρο. Η εμφάνιση όλων αυτών των ξενόγλωσσων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών
προγραμμάτων με καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία με την υπάρχουσα κτιριακή
υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο
ρόλο τους, θα δημιουργήσει ένα κυνήγι χρηματικού κέρδους, με αποτέλεσμα την απαξίωση
και υποβάθμιση των ελληνόγλωσσων δωρεάν προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων, που όπως γνωρίζουμε όλοι, απευθύνονται στην ελληνική οικογένεια,
απευθύνθηκαν σε όλες αυτές τις οικογένειες που έχουν στείλει αυτή τη στιγμή στο
εξωτερικό τα παιδιά τους. Η κατάσταση αυτή που βιώνουμε είναι τρομερή και πρέπει να μην
προχωρήσει. Δηλαδή, ζητούμε, το 3ο κεφάλαιο, που αφορά τα ξενόγλωσσα προγράμματα
σπουδών να αποσυρθεί».

Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση
Τις αντιδράσεις της για τον ίδιο λόγο, έχει εκφράσει και η αξιωματική αντιπολίτευση, δια
της αναπληρώτριας τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Μερόπης Τζούφη. Η κα. Τζούφη,
μιλώντας στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, έκανε λόγο για
δημιουργική παράκαμψη του Συντάγματος και προγεφύρωμα της ιδιωτικοποίησης των
προπτυχιακών σπουδών: «Το καινοφανές είναι πως εισηγείστε τη δημιουργία ενός
παράλληλου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, που ουσιαστικά θα λειτουργεί εκτός
τμήματος, με επικίνδυνες ασάφειες τυπικής συγκρότησης και λειτουργίας, επιβολή
διδάκτρων χωρίς καμία δημόσια χρηματοδότηση και αδιαφάνεια ως προς την επιστημονική
του επάρκεια. Όλα αυτά προοιωνίζουν την διαβάθμιση πτυχίων και επαγγελματικών
δικαιωμάτων και διαμορφώνουν στο σύνολό τους προσχεδιασμένα ελλείμματα
νομιμότητας. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι αλλοδαποί φοιτητές θα μπορούν πλέον να
παρακολουθούν επί πληρωμή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Είναι θέμα μηνών, να
παρέμβει, όπως έγινε και με τα κολέγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαιτήσει ίση
μεταχείριση όλων των πολιτών της. Επομένως πρόκειται για δημιουργική παράκαμψη του
άρθρου 16 του Συντάγματος, για να επιτραπεί και στους Έλληνες πολίτες η συμμετοχή στα
ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα. Αυτά λοιπόν, είναι το προγεφύρωμα της
ιδιωτικοποίησης των προπτυχιακών σπουδών».

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής επιβεβαίωσε τις
αιτιάσεις
Λίγες ημέρες μετά από τις ενστάσεις που εκφράστηκαν για την ίδρυση των Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων, ήρθε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής να εκδώσει τις παρατηρήσεις
της και να επιβεβαιώσει ουσιαστικά όσα εκφράστηκαν ως κριτική, αναφέροντας πως από τη
στιγμή που ιδρύονται τα προγράμματα δεν μπορούν να αποκλειστούν Έλληνες φοιτητές και
αλλοδαποί που αποφοίτησαν από λύκεια της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Επιστημονική
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Υπηρεσία αναφέρει: «H διάταξη αποκλείει, χωρίς να διευκρινίζεται στην Αιτιολογική
Έκθεση ο λόγος, πέραν των Ελλήνων πολιτών, αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι είναι
απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου με φυσική έδρα στην ημεδαπή, και οι οποίοι,
ιδίως μάλιστα αν το πρόγραμμα του λυκείου στηρίζεται στη γλώσσα στην οποία παρέχεται
Ξ.Π.Σ., τελούν σε όμοια κατάσταση με τους αποφοίτους λυκείων με έδρα στην αλλοδαπή.
Το ζήτημα εμπλέκει πτυχές και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, π.χ., στην
περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω πρόσωπα φοιτούν στην ημεδαπή λόγω της άσκησης
από τους γονείς τους ελευθερίας που κατοχυρώνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εργασία ή εγκατάσταση στην ημεδαπή)
».

Έχει πλέον ενδιαφέρον, το τι πρόκειται να κάνει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,
αφού, όπως φαίνεται, η διατύπωση της διάταξης που ιδρύει Ξενόγλωσσα Προγράμματα
Σπουδών μόνο για αλλοδαπούς που προέρχονται από σχολεία του εξωτερικού,
παρουσιάζεται διάτρητη.

https://www.news247.gr/paideia/to-ypoyrgeio-paideias-anoigei-kerkoporta-gia-paraviasi-toy-art
hroy-16.7657137.html?utm_source=News247&utm_medium=MintaXasete_article&utm_campa
ign=24MediaWidget&utm_term=Pos1
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