
Άδειες σε 40 κολέγια από το... παραβάν 
  
  

  
  
Νέα θύελλα για τα κολέγια ξέσπασε χθες στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µετά 
την αποκάλυψη ότι 4 ηµέρες πριν από τις εκλογές ο απερχόµενος υπουργός 
Παιδείας κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος υπέγραψε τις άδειες για την επίσηµη 
λειτουργία 40 επιχειρήσεων του χώρου. Oι εκπρόσωποι των 
πανεπιστηµιακών έκαναν λόγο για «πραξικόπηµα», για προσπάθεια 
δέσµευσης της νέας κυβέρνησης σε µια αµφισβητούµενη επιλογή της 
προηγούµενης και για σειρά παρανοµιών, ενώ τόνισαν ότι θα προσφύγουν 
άµεσα στη ∆ικαιοσύνη ζητώντας ανάκληση των αδειών αυτών.  
«Θα ζητήσουµε άµεσα νέα δικαστικά µέτρα γι΄ αυτό το πραξικόπηµα στην 
παιδεία λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές. Εδώ έχουν συµβεί παρανοµίες. 
∆εν έχουν γίνει ούτε κατά προσέγγιση οι απαιτούµενοι έλεγχοι που 
προβλέπονται για τη λειτουργία των κολεγίων», τονίζει ο πρόεδρος της 
συνδικαλιστικής ηγεσίας των πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ) κ. Νίκος 
Σταυρακάκης. Οι πανεπιστηµιακοί έχουν ήδη προσφύγει και στα ανώτατα 
δικαστήρια της χώρας εναντίον των κολεγίων.  
Όπως αποκαλύφθηκε χθες από τους ίδιους τους υπευθύνους των κολεγίων 
που άρχισαν να πανηγυρίζουν, η τελευταία ίσως πράξη του κ. 
Σπηλιωτόπουλου ως υπουργού Παιδείας- η οποία µάλιστα δεν 
ανακοινώθηκε στον Τύπο από το υπουργείο - ήταν να υπογράψει, στις 30 
Σεπτεµβρίου, τις άδειες λειτουργίας 40 κολεγίων (33 επιχειρήσεις µαζί µε τα 
παραρτήµατά τους) οι οποίες είχαν «παγώσει» λόγω προβληµάτων στην 
επιτροπή αξιολόγησης των κολεγίων.  
 

Παραιτήσεις  
 
Από την επιτροπή αυτή είχαν παραιτηθεί διαδοχικά οι εκπρόσωποι των 
πανεπιστηµιακών και των ΤΕΙ και οι αναπληρωτές τους, καταγγέλλοντας 
πληµµέλεια στους ελέγχους, µε αποτέλεσµα να τεθεί θέµα νοµιµότητας στη 
συγκρότηση της επιτροπής. Όµως το υπουργείο Παιδείας συνέταξε 
κανονισµό λειτουργίας της επιτροπής βάσει του οποίου οι αποφάσεις 
µπορούν να ληφθούν µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών και στη 
συνέχεια θεώρησε ως απόντες τους παραιτηθέντες, µε αποτέλεσµα, παρά 
τις αντιδράσεις των πανεπιστηµιακών, η επιτροπή να γνωµοδοτήσει κατά 
πλειοψηφία υπέρ της έκδοσης των αδειών λειτουργίας στα κολέγια.  
 
 «Η χορήγηση των αδειών λειτουργίας δηµιουργεί ένα εντελώς νέο σκηνικό 
και αυξάνει τις επιλογές όσων ενδιαφέρονται για πανεπιστηµιακές σπουδές. 



Τώρα πλέον το υπουργείο Παιδείας και εποµένως και οι ενδιαφερόµενοι 
γνωρίζουν ποια είναι τα κολέγια, µε ποια πανεπιστήµια συνεργάζονται, ποια 
προγράµµατα σπουδών προσφέρουν, τι τίτλους σπουδών αποκτούν οι 
απόφοιτοι. Άρα θα ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο και θα προστατεύονται οι 
υποψήφιοι φοιτητές. Εξάλλου µε βάση τον νόµο αναγνωρίζονται πλέον οι 
συνεργασίες µε ξένα πανεπιστήµια, µια κατάσταση που από πολλούς 
αµφισβητούνταν στο παρελθόν», είπε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Κολεγίων 
κ. Κων. Καρκανιάς. 
 

Αναγνωρισµένα ιδρύµατα 
 
Οι σχετικές αποφάσεις δηµοσιεύτηκαν την 1η Οκτωβρίου στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2138 και 2139) και πλέον τα κολέγια που έλαβαν 
επίσηµες άδειες λειτουργίας θα µπορέσουν να λειτουργούν ως 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ωστόσο το µείζον θέµα της 
αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχίων όσων από τα 
κολέγια αυτά συνεργάζονται µε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια (σ.σ.: όσα 
συνεργάζονται µε αµερικανικά ιδρύµατα δεν εντάσσονται στις διαδικασίες 
της ευρωπαϊκής οδηγίας για το ζήτηµα) δεν έχει ξεκαθαρίσει, αφού η 
σχετική κοινοτική οδηγία δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στο εθνικό ∆ίκαιο.  

 

Πηγή: Τα Νέα 

Ανακοίνωση του Τοµέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ 

«Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την αδιαφανή απόφαση για αδειοδότηση των 
κολεγίων, µόλις 24 ώρες πριν τη λήξη της προεκλογικής περιόδου και θέτει 
δηµόσια το ερώτηµα, ποιο σκεπτικό και ποιες σκοπιµότητες οδήγησαν τον 
απερχόµενο υπουργό Παιδείας, κ. Σπηλιωτόπουλο, σε µια τέτοια απόφαση». 
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