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2 ομάδα εργασίας χσυ συγκροτήθηκε με την αρνθμ.
23/453/6-3-35 απόφαση καν την συμπληρωματική ταυτάριθμη της 
£1-10-35 και αποτελσίταν*«»δ τους» * . .;«-
1· Χωίννη Χάννον ειδικό σύμβουλο τον κ* Υπουργού 
2· Ανδρέα Εολίτση σχολικό σύμβουλο <2>ν ̂ η<*^
3# 2ν£γγβΑ0 2σώκο διευθυντή Της διεύθυνσης 2ένων καν 2£βιονο- 
··. τικών σχολείων. ·--■'■: :·ν · *·* · ·
4·: Παναγιώτη'ΧΙϊϊούρα εκπαιδευτικό αποσπασμένο στο γραφβίο τον 

, κ. Υφυκουργού.
5· Βασίλη Κοόλη εκπαιδευτικό προϊστάμενο του-τμήματος’ ξένων 

5 * ·  σχολβίων της διεύθυνσης ξένων -/καν μειονοτικών σχολβίων·
^  6« δέσποινα Εατοΰλα τμηματέρχη  ̂ Της διεύθυνσηςιδιωτικής εκπαί- 

. ι όευσης -. ,·.#. ···· «.. ■ ·* · **
και* την Ελευθερία Κουτσουβέλη υπάλληλο της διεύθυνσης ξένων 
και* μειονοτικών σχολά ίων 9 ως γραμματέα 
συνήλθα στο κατάστημα της Κεντρικής υπηρεσίας του ΥΕΕΠθ σε 
δύο διαδοχικές "συσκέψεις (δ*13/11/85)* μελέτησε.το έλα θέμα 
της λειτουργίας των προπαρασκευαστικών καν εξεταστικών κέντρων 
$·£·£· στην .Ελλάδα καν κατέληξε στα εξής*
** *.»·*&χ«ι διαπιστωθεί ότι λεντβυργούν στη χώρα μας αρκετέ 
κέντρα (φροντιστήρια) προκαρασκευής μαθητών γνα εξετάσεις 
καν βισ^ωγή τους σε πανεπιστήμια-της αλλοδαπής, χωρίς έδενα 

^  ^ης_2&ντβίας» χωρίς κανονισμό λειτουργίας καν χωρίς να ‘γνω- 
^  φίζεν το υπουργείο το πρόγραμμά διδασκαλίας. 2ερνκά «πδ αυτά 

λειτουργούν ως αυτοτελή φροντιστήρια καν άλλα*ενσωματωμένα σβ - 
ξένα ή ελληνικέ ιδιωτικέ σχολεία κου λειτουργούν στη χώρα 
μας.· νν ·;* - ··-... ■'.·* ’·· :·';' 1 ; ' \ ] $
2να κέντρα αυτά φοιτούν μαθητές και ξένης υπηκοότητας, αλλά 

.. .. κυρίως έλληνβς των ανωνέρων'τάξεων της δευτεροβάθμιας βκπαί- 
δβυσης.'όκουπαράλληλα με τηπάνανική φοίτησή-τους ατογυμ-

·. /* '!? ' * < {. * · ·* / · ■ . ' , '  *. * * *Γ

νέοι ο «  λύκειο» καρακολδυθοΰν στα κέντρα.. ο*υτά' εκτός από την
ν ' * ι , ' , ».·; ** ν  .

ξένη γλώσσα.ένα κύκλο μαθημάτωί Προσαρμοσμένο στις απαιτή
σεις των εξεταστικών αναγκών για εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια* 
Ον εξετάσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης (τίτλου σπουδών θ*0·Ι2·) 
διενβργοΰνται από επιτροπές κου στέλνονται στη χώρα μας από'.
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ζίνο Μνβϊνοτήμιο, ή υ-ί την ΜβϊΛιίβ τον ϊρβτοννιχοό ίνμίονί
Χίον. ·· " " ' " Τ - Ε Μ  1 ’¿Γ . } ; !*· · '̂  !(

— δυστυχώς έχει δημιούργησεί μια πραγματική κατάσταση που 
μδορ«( να ς&ελιχθεί σε αφαίμαξη -Κίαν ελληνοϊαίδων 'απ’ το εξω
τερικό η οποία όμως πρέπει νβ «νήμετωπιστί ( αχό την πολιτεία, 
με δεδομένο το ΰνμ$£ρον πάντοτε των μαθητών.1' Είναι ανάγκη επο
μένως να γίνει νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας τους ή με 
την συμπερίληψη διατάξεων στο προσχέδιο νόμου που έχει καταρ- 
τισθεί για τα φροντιοτήρΐιβ ξένων γλωσσών ή με την ψήφιση αυτο
τελούς διάταξης νόμου που να παρέχει"εξουσ,οδότήση στον Υπουρ 
~ο παιδείας με κανονιστικές αποφάσεις να ρυθμίσθι λεπτομερώς 
τα της λειτουργίας των προπαρασκευαστικών χαι εξεταστικών κέν
τρων 0»0·2· ή μενομοθετική ρύθμισή που να καλύπτει όλο το 
φάσμα του &·ΰ·Ε· και ενθωματωύή της στο-Α·ϋ· 2545/40 με σχε
τική ευθυγράμμισή της ο^αυ'έόν«
2κέψη της ομάδας είναι να λειτουργούν σαν ανεξάρτητα 9Ρ©νσι- 
στήρια και όχι ενσωματ^χένβ σε.ξένα η ιδιωτικά σχολεία, από 
ιδιοκτήτες που να συγκεντρώνουνΐτις προθίκθέσεις και τα-προ
σόντα του ν .2545/40» δηλαδή·πτυχίο πανεπιιτημίου της ημεδαπής 
ή και αντίστοιχο και ισότιμο -πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς 
και απολυτήριό ελληνι&ού λυκείου, οπότε αποκλείεται έμμεσα ή 
όυϋα,^’ητα ίδρυσης .παρομοίων κέντρων και από αλλοδαπούς, (εκτός 
βών^από το κοινοτικό δίκαιο- τής 20Κ δεν μτοροΰν'· να αποκλεισθούν 

"οι προερχόμενοι από τις χάρες μύλη της ΕΟί)· Επίσης τό διδακτι
κό πμσωπικό εκτός από το.βασικό πτυχίο ειδικότητας (π»χ· μαθη
ματικού, φυσικού κ.λ.»«) πρέκε^ να έχει επαρκείς γνώσεις της 
αγγλικής γλώσσας για να υΜρχβίί η ευχέρεια διδασκαλίας των 
ειδικών μαθημάτων στην ξένη γλώσσα καθώς και την ξένη επιστη—

• μονική και τεχνική ορολογία*^
Αμνβτότητα 9®̂ 40ης σΥα &»0*Ε· να έχουν οι μαθητές των

’‘'τριών τάξεων - του λυκείου·;·;; ,|'.φ . '  ̂ ^
Για τη λήψη τον πιστοποιητικούσπουδών 4θ·· 0,2« ευκταίο θα ήταν
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να διεξάγωνται οι εξετάσεις υπό την εποπεεία ενός μόνού 90Ρ—α 
ΚοΧ· του Ερεταννικού ξυμρσυλίού και τα γραπτά να διορθώνονται 
εδώ στην Ελλάδα και όχι δτο Λονδίνο, "
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2έλος va μη «»ιτρέζβται η χορήγηση άδβιας ίδρυσης και 
λειτουργίας sapepvήμότων, καθόσον «πείρος σκοπός μας πρέ- 
«SV VS c íναι ο ©εριορισμός του αριδμού τ -av κέντρων G.C.2. 
'στη*χώρα μας χροκειμόνου να ακοφευχδεί η αλλοτρίωση των 
' νέων .μας, και ακόμη να ΕροβλβφΦοΰν αυστηρός ποινικές και, . 
διοικητικές κυρώσεις για όσους θα παραβαίνουν τον νόμο που 
θα “προβλέπει τη λειτουργία τους#
2ροτείνεται η επωνυμία »φροντιστήρια Βισ^οχής os Ξένα Have- 
' »ιβτήμιβ9' με αναφορά στο είδος των εξετάσεων (β.Ο.Ξ·,ΪΟΕΡΙ, 1 
G2S|¡ QU29 .¡US, κ·α·α) · · '

"So πόρισμα αυτό μετά τη σύνταξή του υπογράφεται από 
όλά τα μέλη της ομάδας εργασία^, εκτός'αχό τον Βασίλειο ’ 
Χούλη ©ου δεν παραβρέβηκε διότι ήταν σε άδεια·

u Ιωάννης Ιωάννο 
2. ¿νδρόας. Χολίτσ
3* Ευάγγελος 2σώκ 
4· £&ναγιώ?ης ΙΙπο 
5· Δέσποινα Βατού
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