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Ανακοίνωση Τύπου
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Χαώδης η κατάσταση που άφησε η ΝΔ µε τα «Κολλέγια»
Ανακαλούνται οι άδειες από την Υπουργό Άννα Διαµαντοπούλου
Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων είχε υποβάλλει
ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σχετικά µε τη νοµιµότητα ή µη της
διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την εσπευσµένη έκδοση αδειών λειτουργίας –
δύο µέρες προ των εκλογών - σε όλους τους φορείς της «άτυπης µεταλυκειακής
εκπαίδευσης», τα αποκαλούµενα «Κολλέγια» , που είχαν υποβάλει σχετική
αίτηση .
Σήµερα Δευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2009, η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους απεφάνθη οµόφωνα για το παράνοµο της διαδικασίας. Κατόπιν αυτού η
Υπουργός προχωρεί σε ανάκληση όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί και θα
προχωρήσει στην επανεξέταση του συνόλου των φακέλων, οι οποίοι στην
πραγµατικότητα ουδέποτε εξετάστηκαν από τον προηγούµενο Υπουργό κ. Άρη
Σπηλιωτόπουλο, παρά τα προβλεπόµενα από τον Νόµο 3696/2008 που είχε
ψηφιστεί από τον προκάτοχό του.
Εξάλλου θέµα έχει ανακύψει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία την Πέµπτη, 19
Νοεµβρίου διαπίστωσε, δύο σηµαντικές παραβάσεις της Ελλάδας και αποφάσισε
εις βάρος της χώρας τα εξής:
Α) Την αποστολή «αιτιολογηµένης γνώµης» και την έναρξη διαδικασίας
προστίµου για τη µη-συµµόρφωση της Ελλάδας σε δύο καταδικαστικές
αποφάσεις του ΔΕΚ που αφορούν µεταξύ άλλων την ενσωµάτωση της
Οδηγίας 36/2005.
Β) Την έναρξη νοµικών διαδικασιών λόγω της παραβίασης θεµελιωδών
κοινοτικών ελευθεριών µέσω του Ν. 3696/2008 νόµου που ψήφισε η
προηγούµενη κυβέρνηση.

Για τα δύο παραπάνω µεγάλης σηµασίας ζητήµατα, το Υπουργείο Παιδείας θα
προχωρήσει σε αναλυτική επεξεργασία των δεδοµένων µόλις έχει στη διάθεσή του
τα επίσηµα και ακριβή κείµενα των αποφάσεων.
Γίνεται ωστόσο σαφές, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προκάλεσε και κληροδότησε ένα
πρωτοφανές χάος µε άδειες που δόθηκαν µε παράνοµες Υπουργικές αποφάσεις,
βασιζόµενες σε ένα νόµο που κηρύσσεται ασύµβατος προς το ευρωπαϊκό δίκαιο!
Καλείται εκ των πραγµάτων η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να
ξεκαθαρίσει το τοπίο στη µεταλυκειακή εκπαίδευση από ένα καθεστώς
ανευθυνότητας, άγνοιας και παρανοµίας, το οποίο ταυτόχρονα επιτείνει την
αναξιοπιστία της χώρας µας στην Ευρώπη.
Όπως µε εµµονή προειδοποιούσε το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση στη Βουλή, η
χαοτική κατάσταση των τότε κυβερνητικών ρυθµίσεων έχει ως συνέπεια την
παραπλάνηση χιλιάδων νέων, των οικογενειών τους, αλλά και των διδασκόντων,
εργαζοµένων και επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της άτυπης
µεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα αντιµετωπίσουν το σύνολο των
ζητηµάτων που ανακύπτουν µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις σαφείς προεκλογικές δεσµεύσεις που έχουν
αναληφθεί.
Η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαµαντοπούλου την Πέµπτη 26 και Παρασκευή 27
Νοεµβρίου, στις Βρυξέλλες, θα έχει σειρά συναντήσεων µε τον αρµόδιο Επίτροπο
και Υπουργούς και µε την παρέµβασή της στο Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας θα
θέσει το θέµα της αµοιβαιότητας και της αυθεντικότητας του ελέγχου της ποιότητας
δοµών εκπαίδευσης µεταξύ των χωρών µελών.
Το πλαίσιο των συνολικών δράσεων που θα αναλάβει η Κυβέρνηση θα ανακοινωθεί
την επόµενη εβδοµάδα .

