
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ην ηοόττκτη vopoti "yo την Kenton κατ Αατουογτο Φρο- 
-ηρωιν Ελητβέρων Γνόστων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΝΙΚΑ
οτασταση που επικρατεί και η ανοχή που έχει επιδείξει 
ϊερνηοη και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρη- 
κπων στον απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας των πο
υμών 'κέντρων' ή 'εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, 
το*α εμφανίζονται παράνουα ως 'κολλέγια', 'παοαοτή- 
Εένων παν/μίων*, 'κέντρα μεταλυκειακών σπουδών 
μας αναγκάζει να προτανουυε προς τη Βουλή το 

ϋενο σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για 
μιμη λειτουργία των φορέων αυτών παροχής επαγ- 
τικών κ.λπ., γνώσεων, που μέχρι σήμερα χαρακτηρί- 

j ως 'εργαστήρια ελευθέρων σπουδών' και βρίσκονται 
του εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας, 

ιρστεινόμενες διατάζεις του παρόντος σχεδίου πρό- 
νόμου, βασίστηκαν στο από 9.4.87 πόρισμα της 

ς επιτροπής, που συστήθηκε με την αριθμ. Δ.5/6386/ 
86 απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας και θρη- 
ατων.
παοάδεκτη αυτή κατασιαση περιγράφεται με λετττο- 

στην αριθμ. 365/10.5.91 επερώτησή μας προς την 
νηση και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρη- 
ττων, η οποία δεν συζητήθηκε ακόμη στη Βουλή λόγω 
/ τω μεταξύ διακοπής των εργασιών της λόγω των 
ιν διακοπών.
οβέρνηση, στα πλαίσια των προθέσεών της για την 
οποίηση των πάντων, προωθεί την υποβάθμιση της 
ας εκπαίδευσης και την παοόδοση γενικά της 

ας, στην ιδιωτική κερδοσκοπία, 
χτική αυτή, επί των ημερών διακυβένησης της Χώρας 
1 ΝΑ. οδήγησε στην αποθράσυνση των εμπόρων 
ιιδείας και της παραπαιδείας, οι οποίοι ασύδοτα με 
νανητικές διαφημίσεις εμπορεύονται τις ελπίδες και 
ιγκες των νέων, με την ανοχή και την ενθάρρυνση 
τουογών Παιδείας.
ττάσταση αυτή επιδεινώθηκε κα από την άκριτη 
•ή των θέσεων αυτών, από την ίδια την Κυβέρνηση 
μς αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας οι οποίος κατά 
;, με διάφορες δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής 
ωσης εμφανίζονται:
τνος μεν να προωθούν πς θέσεις αυτές για την 
οποιηση και ένταξη της παιδείας στην ελευθεοη 
ως να επρόκειτο για εμπόρευμα και Οχι για κοινωνικό 
α® ετέρου δε με την ανοχή τους να ενισχύουν την 
"ταγματική, παράνομη και παραπλανητική για το κοινό 
ιιδεία που επαγγέλεται δήθεν: '...πανεπιστημιακού 
ου σπουδές...', από τα 'εργαστήρια ελευθέρων 
.ιν* και τα ποικιλώνυμα και αυτοαποκαλουυενα 'κολ-

-ενες από τις επιχειοήσεις αυτές της επαγγελματι- 
ιραπαιδειας, με ξενόγλωσσους -πολλές ®οοές- 

εμφανίζονται όπ δήθεν εκπροσωπούν ή εποπτευο- 
5ια συν δέονται με 'σοβαρό' πανεπιστήμια του εξω- 
και απευθύνονται σε περισσοτέρους οπό 100.000 

ρονο, κυρίως απόφοιτους του Λικειου, που δεν 
■> στις γενικές εξετάσεις την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. 
.1.. Τα ποσά που ανα®εοονται στις παρεχόμενες 
πηοεσίες. ανέρχονται σε πολλές δεχάδες δισ. δοχ.

και ορισμένες απο πς ανσγνωοισμένες από το 
ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές της δευτεροβάθ

μιας zxr~· '* · ·—' ταοσνουα αποκούπτουν τη βαθμίδα τους 
χα nac-JfPvrtC'-ro: ως κεντοα σοβασών μεταλυκειακών 
σπουδών "ΓΓοδίΛ/αμα ή σε συνδυασμό με τα 'εσγοσττ^χα 
ελεύθερων σπουδών.

Έτσι, κστά την πεοιοδο 1989-91, που την ευθύνη της 
παιδειος έχουν -.Ήουργοί της ΝΑ., όχι μόνο δεν έλαβαν 
Kcvevc μέτεο κανα ταυ σκανδάλου αυτού της εμποοευυα- 
τοποίησης ;ς αγωνίας kg των προσδοκιών των νέων για 
ανώτερες σπουδές, αλλά προχώοησαν σε συστηματικές 
ενέργειες με πς οποίες αποδυνάμωσαν ουσιαστικά και 
άμεσα την παρέμβαση των αρμοδίων οογόνων της Πολιτείας 
κατα της απατης κα της ασυδοσίας που προσνοφέρθηκε.

Έτσι, οι ποωτες διατάξεις που φρόνησε να ιμηψισπ για 
την παδεια. η Κυβέρνηση της ΝΑ., πς οποίες ενσωμάτωσε 
στο άσχετο via την παιδεία 'Αναπτυξιακό παλυνομοσχέδιο' 
(άρθοο 111, πρρ. 3 ν. 1892/1990) ήταν η κατύργηση των 
πειθαρχικών διατάξεων των αναγνωρισμένων ιδιωτικών 
επαγγελματικών σχολών (άρθρα 1, 2, 3 του π.δ. 13/1979) 
που ΟΦΟοουσαν την απαγορευμένη συατέγαση, συλλειτουρ- 
για και προβολή τους με τα 'κέντρα' ή 'εργαστήρια 
ελευθέρων σπουδών', για να αποφεύγεται η παραπλάνηση 
των ενδιαφερομένων και οι οποίες κάλυπταν πς ιδιαιτερό
τητες των σχετικών παραβάσεων, για πς οποίες δεν είναι 
δυνατό να ε®αομοσθούν οι σχετικές πειθαρχικές διατάζεις 
των ιδιωτικών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης.

Ξινά; χαρακτηριστικό μάλιστα όπ το μοναδικό αυτό άρθρο 
111, που οιοοοούσε την παιδεία είχε τον 'ιμευόετπγραΦΟ' 
τίτλο Εκσυγχρονισμός της πρωτοβάθμιας kg δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης'!! Ενδεικτικό κα αυτό, των προτεραιοτή
των κα των στόχων της ΝΑ. κα των υπουργών της, στον 
τομέα της παιδείας.

Με άλλη διάταξη του άρθρου 111 (παρ. 2), επανέφεραν 
σε ισχύ το Ε.ό. 635/1972 -για την ίδρυση κα λειτουργώ 
ιδιωπκων επαγγελματικών σχολών- γυρίζοντας την επαγ
γελματική εχπαίόευση στην εποχή της δικτατορίας κατά 
την οποία γινόταν ασύδοτη κα χωρίς ουσιαστικά κριτήρια 
χορήγηση των αδειών ιδρύσεως κα λειτουργίας ιδιωτικών 
επαγγελματικών σχολών.

Ο σχολές αυτές τότε, λειτουργούσαν στη συντριπτική 
πλειοΦηφία τους, κατά τρόπο απαοάδεκτο, κοινωνικό κα 
εκπαιδευτιχά. γεγονός που αποτέλεσε στίγμα για την 
ποιότητά της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Χώρα μας, 
το oncic δεν μπόρεσε να αποβάλει μέχρι σήμερα

Παράλληλα, νομοθέτησε "άρθρο 111 (παο.6)" τη δυνατό
τητα όλων των ιδιωτικών σχολείων, να εκδίδουν τα 
πιστοποιητικά κα τους τίτλους σπουδών, χωρίς έλεγχο 
δημόσιας εκπαιδευτικής αοχής, όπως γινόταν πάντα Επί
σης ίμε τη πασ. 8 του ίδιου άρθρου) χορηγήθηκε -κατά 
τρόπο πρωτοφανή για την εκπαδευπκή νουοθεσια- εξου
σιοδότηση στον Υπουογό Παιδείας, με αποφάσεις του, που 
εχδίδονται χωοίο Ή γνώμη κανενός αρμόδιου -ατομικού η 
συλλογικού- οργάνου να προσθέτει ή να καταργεί ή να 
μετονομάζει τουεις, τμήματα ή κύκλους κα κλάδους στα 
δημόσιο κα ιδιωτικό, επαγγελματικά λύκεια κα σχολές, 
ανεξάρτητο οπό οποιαδήποτε ποοθεσμια

Στοχοι ,Tjc πολίτικης αυτής ήταν η εξασφάλιση της 
ανεξώΑνχ—ς κα ασύδοτης λειτουργίας των 'εργαστηρίων 
ελευθεοων σπουδών' μέχρι την σχεδιαζόμενη νομιμοποίησή 
τους, χαι ε~ππς η νομιμοποίηση πλήθους άδειων λειτουρ
γίας ιδιωτικό;υ επαγγελματικών σχολών, που παρσνομα 
αχόν χορηγηθεί ήδη από το θέρος του 1989, καθώς επίσης 
η άμεση κα σνεξέλενκτη χορήγηση κα άλλων άδειων 
λειτουονιοο επαγγελματικών σχολών πς οποίες είχαν τότε 
υποχεθεί ■·-· άωει της νέας εκπαιδευτικός περιόδου.

) w .«wA . Ji ο των γνωυοδοτησεων των σχετικών με την 
χοσηγπππ των ονωτέοω άδειων των ΠΥΣΔΕ -που κατατέ
θηκαν -τη 3οιμλή- εώα συντεταγμένα με απαράδεκτη
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προχειρότητα, δεν μνημονεύουν της περισσότερες φορές 
την ύπαρξη ούτε εκθέσεων των επίτροπων καταλληλότητας 
των διδακτηρίων των σχολών αυτών, αλλά ούτε την ύπαρξη 
εκθέσεων των αρμόδιων επίτροπων ελέγχου της επάρκειας 
του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Οι ανωτέρω συνδυασμένες πρωτοφανείς για την εκπαί
δευση ρυθμίσεις, αποτελούν σοβαρό σκάνδαλο στον τομέα 
της παιδείας επειδή συνδυάζονται με τη χορήγηση -μέσα 
σ' ένα χρόνο- εκατοντάδων αδειών ιδρύσεως και λειτουρ
γίας ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών χωρίς κανόνα 
ουσιαστικό έλεγχο των σχετικών ιαιριολσγικών προϋποθέ
σεων και του εργαστηριακού εξοπλισμού που διέθεταν, 
όπως απαιτούν οι σχετικά ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει 
δε να αναφερθεί σχετικά ότι, κατά την 8ετή περίοδο 
διακυβέρνησης της Χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν είχε 
χοοηγηθεί καμιά άδεια λειτουργίας επαγγελματικής σχολής.

Όπως είναι γνωστό, η απαράδεκτη κατάσταση που επι
κρατούσε στον τομέα της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαί
δευσης απαίτησε προσπάθεια πολλών ετών γιο νο εκκα- 
θαοισθεί. Όλη όμως η προσπάθεια που είχε γίνει τα 
προηγούμενα χρόνια, εξουδετερώθηκε σε μικρό χρονικό 
διάστημα, στο όνομα και στις μεθοδεύσεις της πολιτικής 
των 'νέων ιδεών' της ΝΛ. για την παιδεία, που εντοπίζονται 
στο τρίπτυχο: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της δημόσιας εκπαίδευσης'.

Η ευθύνη της κυβέρνησης και των Υπουργών Παιδείας 
της ΝΔ.,ειναι αποκλειστική για την κατάσταση που δη
μιούργησαν και τη συνοχή που επιδεικνύουν στις συνεχείς, 
επί δύο χρόνια, κραυγαλέες παρανομίες, που συμβαίνουν 
με τον απαράδεκτο τρόπο προβολής και λειτουργίας των 
περισσότερων εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, αλλά και 
ορισμένων αναγνωρισμένων σχολών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που δεν λειτουργούν νόμιμα, είτε γιατί δεν 
έχουν τις απαιτούμενες απά το νόμο προϋποθέσεις, είτε 
γιατί συλλειτουργούν και συγκαλύπτουν με τη νομιμοφάνειά 
τους την παράνομη λειτουργία ορισμένων 'εργαστηρίων 
ελευθέρων σπουδών".

Παρ' ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση μεταξύ του 
δημιουργικού έργου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παιδεία και της 
απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί σήμερα σε όλους 
τους τομείς της, θα πρέπει να επισημσνθεί σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα ότι:

Όταν το ΠΑ.ΣΟΧ. ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Χώρας 
από τα πρώτα προβλήματα που προσπάθησε να λύσει η 
τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ήταν η ανεπίτρεπτη 
κα τότε, λειτουργία των 'εργαστηρίων ελευθέρων σπου
δών'. Έγινε τότε, άμεση και συστηματική καταγραφή τους 
κα έλεγχος των παραβάσεων από τα αρμόδια όργανα κα 
υτπνεσιες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Στη συνέχεια με πρωτοβουλία 
της τότε ηγεσίας του ΥΠ.ΕΠ.Θ., η υπηρεσία παρέπεμψε 
στον εισαγγελέα όλους τους παραβάτες των διατάξεων 
που ίσχυαν με ειδικές ονομαστικές καταγγελίες για τον 
καθένα, στις οποίες επίσημοινονταν ειδικά τα αδικήματα 
στα οποία είχαν υποπέοει. Αυτά σε αντίθεση με τα 
γενικόλσγα έγγραφο, υπό τύπο ερωτημάτων που διαβιβά
ζουν κάθε αρχή του σχολικού έτους -κατόπιν 'εορτής' και 
για την τήρηση των προσχημάτων- α Υπουργοί Παιδείας 
της Ν.Λ. προς τις δικαστικές αρχές..' κα όταν ξεσηκώνεται 
απο τις διαμαρτυρίες ο Τύπος κα η κοινή γνώμη. Στη 
ουνέχεια των παραπομπών αυτών, επελήφθη τότε αμεοα 
η εισαγγελική αοχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά 25 
περίπου παραβατών, α οποίοι προσήχθησσν σε δίκη.

Παράλληλα, ελέγχθηοαν οι ιδιωτικές επαγγελματικές 
σχολές κα διώχθηκαν πειθαρχικό Οσες παραβίαζαν τις 
αχυουαες διατάξεις κα ειδικότερα τις διατάξεις του π.δ. 
13/1978.

Αυτές δηλαδή τις διατάξεις που έχει ήδη -προ ενός 
έτους- καταργήσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ., μέσω του τΰτε 
Υπουργού Παιδείας ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα 
κυρώσεων για τους παραβάτες.

Κα τούτο διότι οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, 
προβλέπουν την άρση της άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών 
επαγγελματικών σχολών για μια σειρά από σοβαρές 
πειθαρχικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων κα η εξαπά
τηση του κοινού με παραπλανητικές διαφημίσεις ή, η 
συστέγαση κα συλλειτουργέ τους με εργαστήρια ελευθέ
ρων σπουδών.

Με την άμεση κα αποφασιστική όμως στάση του 
Υπουργείου Παιδείας από το 1982 κα έπειτα κα την Ομεση 
αντιμετώπιση των σχετικών παραβάσεων με την επιβολή 
πειθαρχικών ποινών από τα αρμόδια συλλογικά όργανο 
μεταξύ των οποίων κα η άρση πλήθους αδειών λειτουργίας 
ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών, που είχαν υποπεσει σε 
σοβαρό πειθαρχικά παραπτώματα -υπήρξε δραστικός πε
ριορισμός κα σχεδόν εξαφάνιση των παράνομων δραστη
ριοτήτων των 'εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών- κα των 
'ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών' που λειτουργούσαν 
παράνομα.

Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε όπως είνα γνωστό, καθ 
όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Χωράς από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., γεγονός που αποδεικνύετα από το ότι κατά το 
διάστημα αυτό ούτε ο Τύπος, ούτε κανένας άλλος είχε 
ασχοληθεί ουσιαστικά με την εμφάνιση παρόμοιου πλήθους 
κα σοβαρότητας παραβάσεων όπως συμβαίνει τα δύο 
τελευταία χρόνια.

Η κατάσταση αυτή -όπως προαναφέρθηκε- ανατράπηκε 
επί των ημερών που την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, 
είχαν α Υπουργοί της ΗΛ. με πς επανειλημμένες δηλώσεις 
τους, σχετικό με την ιδιωτικοποίηση όλων των βαθμιδών 
της παδειας, κα με την απαράδεκτη αδρανειά τους για τη 
λήψη οποιοσδήποτε μέτρου κατά των εμπόρων της παρα
παιδείας οι οποία συστηματικά κα επανειλημμένα όλο αυτό 
το διάστημα ανενόχλητοι παραπλανούν το κοινό.

Η στάση αυτή των Υπουργών Παδειας ερμηνεύτηκε -κα 
όχι άδικα- ως ανοχή κα προστασία προς αυτούς, οφειλό- 
μενη σε προεκλογικές οικονομικές ενισχύσεις της ΝΔ- κα 
παραγόντων της, οικονομικές ενισύχεις της Ν.Α. που 
μετατράπηκαν σε αντίστοιχες υποσχέσεις για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας 'ιδιωτικών πανεπιστήμιών'.

Παράλληλα, παρά την απαράδεκτη κατάσταση που επι
κρατεί κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν ασκήθηκε ούτε 
ασκείται μέχρι σήμερα, ούτε καμιά παράβαση βεβαιώθηκε 
ουσιαστικά για τις παράνομες δραστηριότητες πολλών από 
τις επαγγελματικές σχολές που συνδέονται ή αυνδυάζουν 
τη λειτουργία τους με ‘εργαστήρια ελευθέρων σπουδών".

Αντί του οποιοσδήποτε ελέγχου μάλιστα όπως προανο- 
φέρθηκε κσταργήθηκαν αδίσταχτα cx διατάξεις οι οποίες 
συνέβαλλαν στην πρόληψη κα καταστολή των παρανόμων 
ενεργειών σε βάρος των ανύποπτων πολιτών.

Η στάση της Κυβέρνησης κα του Υπουργείου Παιδαος 
μέχρι σήμερα απέναντι στην κατάσταση που προανοφέρ- 
θηκε κρινετα επιεικώς απαράδεκτη και ύποπτη.

Απαράδεκτη μεν. διότι επί δύο χρόνια επιδείκνυε: προ
κλητική αδιαφορία για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης, που η Ιδια αναβίωσε κα 
εξέθρεψε σε βάρος του κοινωνικού συνάλου κα την οποία 
υποθάλπει, παο ότι έχει ξεσηκωθεί ολόκλτρος ο Τύπος κα 
επανειλημμένα το θέμα έχει ετασημανθεί οτη Βομλή με 
ερωτήσεις, επερωτήσεις κΑπ..

Ύποπτη δε, διότι κάθε χρόνο ο εκάστοτε Υπουργός 
Παιδείας της Ν-ά-, αφού αψηνει όλο το χρόνο ασύδοτες 
τις Επιχειρήσεις της παραπαιδείας' να παραπλανούν το 
κοινό, εμφανίζεται εκ των υστέρων, μετά την ουαιασπκή
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η των ενγρα®ων στο ανωτέρω 'κέντρα ελευθέρων 
χιδών", να αναγγέλα Cm θα λάβει, δήθεν ρετρά κατ' 
Ον, γιατί παραπλανούν το κοινο.
ταυ κατΟ το παρελθόν έτος λόγω της κατακραυγής που 
εκδηλωθεί, ο τότε Υπουργός Παιδειος, οαου ά®ησε 

τελειώσουν ανενόχλητα οι εγγραφές στο ποικιλώνυμα 
αστήρια ελευθέρων σπουδών που επαγγέλλονταν 
/ετπστημιακές· 'καλλεγιακες' σπουδές κ_λπ_, απεστείλε 
ΟΟΦΟ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιο να 
τνήσει όπως σνα®έρεται στο έγγραφο, το ενδεχόμενο 
ιραξης ποινικών αδικημάτων__ '
έχρι σήμεοα. έπειτα από ένο έτος η τύχη κα το 
Γελάσματα της διερεύνησης αυτής αγνοούνται, ενώ « 
οροί της παραπαιδείας συνεχίζουν ανενόχλητο» το έργο

ίδιος Υ πουογός Παδείας -συνεχίζοντας να εμφανίζεται 
Ηΐόδιος- σε επιστολή του (αρ.3566/14.9.90) στον τότε 
υογό Εμπορίοϋ, του γνωστοποιεί ότι: ‘το Υπουργείο 
ειας, δεν ασκεί εποτττεία στα ‘εργαστήρια· ή ‘κέντρο'
, που εμφανίζονται ως αντιπρόσωποι ή παραρτήματα 
. του εξωτερικού.
τά. όμως -όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο Υπ. 
ειας- ως επιχειρήσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
χιγείου Εμπορίου, το οποίο θο πρέπει να εξετάσει τις 
ιχές διαφημίσεις τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
.!!!

Υπουργείο Εμπορίου, απόλυτα συντονισμένο στα 
στηρά αυτά μέτρα’ που λαμβάνει το Υπουργείο 
άας απαντά με το έγγραφό του αρ. 1449/17.1.91, 
σ από ... τέσσερις (4) μήνες στο Υπ. Παιδείας ότι: 
αομοδιότητά του για τα "Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών" 
πάτοι μόνο στον από κοινού με το Υπ. Παιδείας, 
οισμό του ύψους προσαύξησης των διδάκτρων για κάθε 
κό έτος...!! ‘και επίσης ότι ‘_.όπως το πληροφόρησε 
τι. Παιδείας, τα "Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών' 
ντο από πς διατάξεις του ν.δ. 2/9-10.1935. 
ευταία μάλιστα, η υπόθεση πήρε και ακόμη πιο 
ιπελο χαρακτήρα με επανειλημμένα δημοσιεύματα 
■ων Εφημερίδων (Ελα^ίεροτυπια. 23/8/91, 24/8/91, 
31, 26/8/91 ΝΕΑ, 23. 24/8/91, ΒΗΜΑ 25/8/91) οι 
; αφού δημοσιεύουν καα επικαλούνται και επίσημα 
τκά των συνεδριάσεων του Συλλόγου Ιδιοκτήτων 
ττηρίων Ελευθέρων Σπουδών, αναφέρουν ότι οι 
ήτες των επιχε^ήσεων αυτών, έχοντας άρεσες 
ις με το Πρωθυπουργικό περιβάλλον και σημαίνοντα 
νητικά στελέχη, πιέζουν τον Υπουργό Παιδείας όχι 
να μην προχωρήσει σε καμία απολύτως ενέργεια που 
σχεραινει την -ανεξέλεγκτη- λειτουργία τους, αλλά 
ν απειλούν άμεσο με εκδίωξη από το Υπ. Παιδείας 
κοντας στα σχέδιά τους και το στενό οικογενεικό 
ιλλον του Πρωθυπουργού
Λοί από τους ενδιαφερομένους αυτούς ήταν επίδοξοι 
ΐτες ιδιωτικών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με προεκλογικές 
έσεις υπουργών και παραγόντων της ΝΑ., που οι 
ιηματιες αυτοί στηρίζουν ποικιλοτρόπως. 
ιός όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα του Τύπου, 
χαίζουν στους παράγοντες αυτούς της ΝΑ. και προς 
ιστεύθυνση ότι '...εκτός από πς ενισχύσεις προς 
;, έχουν κάνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ετά από προτροπή της ΝΑ., όταν ήταν ακόμα στην 
λιτευση και τους υποσχόταν όπ θα νομιμοποιηθούν 
ιπκά πανεπιστήμια’.
όλους αυτούς τους λόγους, με αίσθημα ευθύνης 
τι στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό Κοινοβούλιο 
νεολαία μας που υΦκχταται συνεχή εξαπάτηση από 

τους υπευθύνους για την κατάσταση που προανα- 
ε και με την πίστη μας όπ η Παιδεία είναι Κοινωνικό

κγαθο. εμποοευσιμο κα έπειτα από τις προσπάθειες, 
με Εοωτησοα και Επεοωτησεις μας που αντιμετωπίστηκαν 
ουσιαστικό με περιφρόνηση από την Κυβέοντκκι κα τους 
Υπουονους Παιδείας, δυσανάλογη της σημασίας του θέμα
τος. υποβάλλουμε το συνημμένο σχέδιο νόμου "για τη 
ρύθμιση της λειτουργίας των Φροντιστηρίων Ελευθέρων 
Γνωαεων', πμττεύοντας όπ συμβάλλουμε με τον τροπο 
αυτόν, στην επίλυση ενός σοβαρότατου κοινωνικού -εκ
παιδευτικού προβλήματος.

It. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άοθοο 1. Με το άοθρο 1 ορίζεται η έννοια των 

"Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γνώσεων", ως φορέων κερδο
σκοπικού χαοακτήρα που παρέχουν επσγγελραπκές - 
τεχνικές και λοιπές γνώσεις, σε ενδιαφερομένους ε« όσον 
α γνώσεις αυτές δεν παρέχονται υπό μορφήν οργανωμένου 
προγράμματος σπουδών που αντιστοιχεί σε κύκλους σπου
δών αναγνωο»ομένων από το κράτος ιδιωτικών ή δημόσιων 
σχολών της δευτεροβάθμιας κα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπή η.

Ο τίτλος των φορέων αυτών από "Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών' που είχε υιοθετηθεί για τους ανωτέρω φορείς 
από πς διατάξεις του ν.δ. 2/9-10-1935 κα ισχύει μέχρι 
σήμερα, μετατοέπετα σε 'Φρονπστήρια Ελευθέρων Γνώ
σεων" που καλύπτει υπό πς σημερινός συνθήκες τη 
λεπουογια τους κα συμβάλλει στην αποφυγή παραπλάνη- 
σης του κανού από τους πραγματικούς σκοπούς κα πς 
δυνατότητές τους.

Γίνετα διάκριση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν 
μεταξύ των "Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γνώσεων' -τα 
θέματα των οποίων ρυθμίζει το νομοσχέδιο αυτό- από τα 
Φροντιστήριο γενικής εκπαίδευσης, που αφορούν την 
προετοιμασία των μαθητών για πς γενικές εξετάσεις 
εισαγωγής στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση κα από τα φορ- 
νπστήρια ξένων γλωσσων, για τα οποία εξακολουθούν να 
ισχύουν α σχετικές με αυτά διατάξεις.

Ορίζετα ως ποουπόθεση λειτουργίας των "Φροντιστηρίων 
Ελευθέρων Γνώσεων", η χορηγηση άδειας ιδρύσεως κα 
λειτουονιας τους -ενώ μέχρι σήμερα τα "Εργαστήρια 
Ελευθέοων Σπουδών" λειτουργούσαν χωρίς καμία άδεια κα 
έλεγχο- κα ορίζετα όπ υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, ορίζετα η υπαγωγή σπς διατάξεις του νόμου 
αυτού, όλων των παρεμφερών σήμερα κερδοσκοπικών 
επιχειρήσεων παοοχής γνώσεων, που χαρακτηρίζονται ως 
"Εογαστηρια Ελευθέοων Σπουδών" για τα οποία ρητά 
ανοφέοετα όπ του λοιπού εντάσσονται στα "Φροντιστήρια 
Ελευθέοων Γνώσεων', τα οποίο υπάγονται στην αρμοδιό
τητα του Υπουογειου Παιδείας κα εποπτεύονται από τα 
αομόδια όργανό του.

Έτσι, θα σταματήσει η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση 
κατά την οποία τα "Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών" 
λειτουργούν ανεξέλεγκτα, πολλά δε από αυτά προβάλλο
νται παραπλανητικά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου ως 
προς τους πραγματικούς σκοπούς και δυνατότητάς τους.

Για την απαοάδεκτη αυτήν κατάσταση που επικρατεί 
σημεοα, κάνεις δεν παρεμβατνει -ούτε το καθ' ύλην αρμόδιο 
Υπ.Παιδειας- με τη δικαιολογία όπ δεν '_υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του...' και οπ « παράνομες αυτές ενέργειες 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης για 
παοάβαση των ποινικών -και μόνο- νόμων.

Το Υπουργείο Παιδείας ορίζεται ως αρμόδιο και για τη 
χορηγηση άδειων ίδρυσης και λειτουργίας των ‘Φροντιστη
ρίων Ελευθέοων Γνώσεων", έπειτα από έλεγχο των σχε
τικών προϋποθέσεων.

Άοθοο 2. Με το άοθοο 2. ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας 
των 'Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γ νώσεων' και ορίζονται
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ρητές απαγορευτικάς διατάξεις, που σναφέρονται στην 
εκτροπή των 'Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γ νωσεων' από 
τους πραγματικούς σκοπούς και τις δυνατότητες τους σε 
βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Η πολυετής πείρα από τη λειτουργία των ποικιλώνυμων 
αυτών επιχειρήσεων παροχής γνώσεων και το πλήθος των 
παραπλανητικών τεχνασμάτων τα οποία συνηθέστατο χρη
σιμοποιούν πολλά από αυτά για την παραγραφή των 
διατάξεων που ισχύουν και την εξωπραγματική προβολή 
τους για παραπλάνησε και προσέλκυση ανύποπτων πολι
τών. επιβάλλουν την προτεινομενη λεπτομερή αναφορά των 
απαγορευτικών αυτών διατάξεων.

Η λεπτομερής αναφορά των απαγορευτικών διατάξεων 
θα διευκολύνει και το έργο των αρμόδιων οργάνων του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., που θα τα εποπτεύουν και θα τα προφυλάσσει 
από στρεψοδικίες αλλά και παράπονα για άνιση μεταχείριση 
όταν μάλιστα είναι γνωστό, ότι από διαφημιστικές λεπτο
μέρειες και σχετικά τεχνάσματα κρίνεται η παραπλάνηση 
του κοινού και κατεπέκταση ο παράνομος προσπορισμός 
τεραστίων ποοών από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
αυτών.

Ειδικότερα θεσπίζονται, απαγορευτικές διατάξεις που 
βασίζονται στη Συνταγματική απαγόρευση της λειτουργίας 
μη κρατικών Α.Ε.Ι. καί επίσης, διατάξεις που εμποδίζουν τα 
‘Φροντιστήρια Ελευθάρων Γνώσεων- να εμφανίζονται ότι 
υποκαθιστούν τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τα οποία δεν έχουν καμία 
απολύτως σχέση.

Επίσης, προβλέπονται απαγορευτικές διατάξεις για την 
προστασία του Κοινωνικού συνόλου από τη σύγχυση και 
παραπλάνηση που μπορούν να προκληθούν από την 
εμφάνιση των προσωνυμιών, επωνυμιών και διαφημίσεων 
των 'Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γ νώσεων' τη συστέγασή 
τους με αναγνωρισμένες σχολές και γενικά από τον τρόπο 
προβολής τους.

Γ ια την αποφυγή σύγχυσης και αθέμιτου ανταγωνισμού 
από τα 'Φροντιστήρια Ελευθέρων Γ νώσεων’ προς τις 
σχολικές μονάδες του εκπαιδευτικού συστήματος που 
παρέχουν τίτλους σπουδών, απαγορεύεται η έκδοση ο
ποιοσδήποτε τίτλου ή βεβαίωσης φοίτησης σάυτά

Επίσης, δεν επιτρέπεται η φοίτηση να είναι μεγαλύτερη 
του ενός έτους, χρονικό διάστημα που κρίνεται επαρκές 
για την παροχή του κύκλου των αναφερόμενων γνώσεων 
και πέραν του οποίου η παροχή γνώσεων απαττεί τη φοίτηση 
σε σχολεία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αοθοο 3. Με το άρθρο 3 καθορίζεται ο τρόπος και οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας 
των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των 'Φροντιστηρίων 
Ελευθέρων Γ νωσεων'.

Αοθοο 4 Με το άρθρο αυτό ορίζονται (παρ.1) οι 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών των 
διατάξεων που ισχύουν για το 'Φροντιστήρια Ελευθέρων 
Γ νώσεων".

Γ ια τους ίδιους λόγους που προανοφέρθηκαν στην 
ανόλυση των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος 
σχεδίου νόμου απαριθμούνται ενδεικτικό (παρ. 2) οι κυριό- 
τερες παραβάσεις των ιδιοκτητών των 'Φροντιστηρίων 
Ελειβέρων Γ νώσεων', που λόγω της σοβαρότητας και των 
επιπτώσεων τους στην παραπλάνηση και την εξαπάτηση 
του κοινωνικού συνόλου επισύρουν, πλήν της ποινικής 
-κατά τις ισχυουσες διατάξεις-δίωξης, και την πειθαρχική 
ποινή της Ορσεως της άδειος ιδρύσεως και λειτουργίας 
των Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γ νώσεων, και την επιβολή 
προστίμου.

Άοβοο 5. Με το άρθρο 5 ορίζεται η συγκράτηση 
Υπηρεσία*ου Συμβουλίου των 'Φροντιστηρίων Ελευθέρων 
Γ νώσεων', το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματά τους και

ταυτόχρονα αποτελεί και το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
αυτών.

Αοθοο 6. Με το άρθρο 6 ορίζονται οι μεταβατικές 
διατάξεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του 
νόμου αυτού, και δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων να καθορίζει με 
αποφάσεις του -έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου- θέματα και λεπτομέρειες, που 
δεν προβλέπονται από τον νόμο αυτόν, μεταξύ των οποίων 
και τις κτιριολογικές και εργαστηριακές προϋποθέσεις για 
τη λειτουργία των 'Φροντιστηρίων Ελευθέρων Γ νωσεων" 
και τη χορηγηση της σχετικής άδειας.

•Αοθοο 7. Με το άρθρο 7 των τελικών διατάξεων 
καταργειται κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει θέματα 
αντίθετα προς το νόμο αυτόν ή που ρυθμίζονται με 
διατάξεις του.

Επίσης ορίζεται, ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 
τη δημοσίευσή του.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Γ to την ίδρυση και λειτουργία "Φροντιστηρίων Ελευθέρων 
Γ νώσεων"

Άρθρο 1
Έννοια, Ορισμός, Υπαγωγή

1. "Φροντιστήριο Ελευθέρων Γνώσεων', σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο, θεωρείται ο φορέας που παρέχει επαγγελ
ματικές - τεχνικές ή άλλες γνώσεις σε ενδιαφερομένους, 
εφ όσον οι γνώσεις αυτές δεν παρέχονται με τη μορφή 
οργανωμένου προγράμματος σπουδών, που αντιστοιχεί σε 
ορισμένο κύκλο σπουδών μερικό ή ολικό, της τριτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με την παροχή 
επαγγελματικών γνώοεων, που δεν εντάσσεται στις ανο- 
ννωοισμενες από το κράτος σχολές, αποτελεί 'Φροντιστή
ριο Ελευθέρων Γ νώσεων' και η ίδρυση και λειτουργία του 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφ όσον 
η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται με τη μορφή κερδο 
οκοτηκής επιχείρησης και οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν για 
τις υπηρεσίες, που τους παρέχονται.

Στα 'Φροντιστήρια Ελευθέρων Γ νώσεων" του παρόντος 
νόμου, δεν υπάγονται τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και 
τα φροντιστήρια προετοιμασίας των μαθητών για τις γενικές 
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα 
οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές με αυτά 
διατάξεις.

2. Τα 'Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών", που λειτουρ
γούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με οποιαδήποτε 
μορφή ή τίτλο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύοοσες 
διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού από 
τη δημοσίευσή του.

Οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποβάλλοντας αίτηση 
χορήγησης άδειος ιδρύσεως και λειτουργίας, σύμφωνα με 
■πς διατάξεις του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Γίαιδαος, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτου.

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι λειτουργούν χωρίς 
άδεια. Η προσαρμογή τους στις απαιτούμενες κτιριολογικές 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία 'Φροντιστηρίου Ελευθέρων 
Γνώσεων' γίνεται σε διάστημα ενός (1) έτους από τη 
δημοσίευση του παρόντος

Τα 'Φροντιστήρια Ελευθέρων Γνώσεων" ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρη-


