
∆ήλωση του καθηγητή Ι. Κουκιάδη, αντιπροέδρου της Επιτροπής 
Νοµικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, µε αφορµή τη δήλωση του Γ. Παπανδρέου για τα µη 
κρατικά πανεπιστήµια. 
 

Η µεγάλη απόσταση ανάµεσα σε µη κρατικά πανεπιστήµια και σε 
αυτοκηρυσσόµενες ως πανεπιστήµια ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 
                   
                                                                                                Θεσσαλονίκη 12/1/2004 

 
 
Η πρόσφατη δήλωση του κ. Παπανδρέου ότι πρέπει να ξανανοίξει ο διάλογος 

για τα µη κρατικά πανεπιστήµια χρησιµοποιήθηκε από πολλούς, άγνωστο αν σκόπιµα 
ή από άγνοια, ως δήλωση για παράδοση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ιδιωτική 
κερδοσκοπία, και το χειρότερο ακόµα ως δικαίωση της τροπολογίας Χατζηδάκη στο 
ΕΚ για τα κέντρα ελευθέρων σπουδών. Πρόκειται για δυο τελείως διαφορετικά 
θέµατα. 

 
Τα µη κρατικά πανεπιστήµια είναι συνήθως φορείς είτε του ευρύτερου 

δηµοσίου τοµέα είτε ακόµα και ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  όπως 
ιδρύµατα, που δεν έχουν σχέση µε ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Σε κάθε περίπτωση από τη στιγµή που θα ανοίξει ο δρόµος για µη κρατικά 
πανεπιστήµια, αυτό γίνεται για να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και για αυτό τίθενται αυστηρές προδιαγραφές για τους όρους ίδρυσης 
τέτοιων πανεπιστηµίων, τους τρόπους εκλογής του ακαδηµαϊκού τους προσωπικού, 
τις εγγυήσεις παροχής αξιόπιστης γνώσης. Και ακόµη, όταν λέµε πανεπιστήµια 
εννοούµε πλειάδα σχολών, όπως το επιβάλει η έννοια του πανεπιστηµίου και όχι µια 
αυτοτελή σχολή. Θα ήταν αφέλεια να πιστευτεί ότι η αναγνώριση µη κρατικών 
πανεπιστηµίων οδηγεί στην αναγνώριση επιµέρους ιδιωτικών σχολών ή των κέντρων 
ελευθέρων σπουδών που συγκροτούνται ελεύθερα υπό µορφή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, τόσο ελεύθερα που µπορούν να «φυτρώνουν» σε οποιαδήποτε 
συνοικία µιας πόλης και ακόµη τόσο ελεύθερα που µπορούν να αυτοαναγορεύονται 
σε Πανεπιστήµια. 

 
Η τροπολογία η δική µου που κατατέθηκε στο ΕΚ δεν θίγει το θέµα κρατικών 

ή µη κρατικών πανεπιστηµίων, ούτε καν και το θέµα των καθαρά ιδιωτικών 
πανεπιστηµίων, όπως εσφαλµένα αφήνουν να εννοηθεί διάφοροι εκπρόσωποι της Ν∆ 
στις δηµόσιες δηλώσεις τους, και για τον πρόσθετο λόγο ότι αυτό δεν είναι θέµα που 
αφορούσε την προτεινόµενη οδηγία. Με την πρότασή µου επιδιώκεται να 
διασφαλιστεί κάτι το πολύ απλό και αυτονόητο. Και αυτό είναι ότι για να υπάρχει 
πτυχίο αναγνωρισµένο, οι σπουδές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχονται από 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Είναι τόσο απλό που ο ίδιος ο κύριος 
Χατζηδάκης αναγκάστηκε να τροποποιήσει την πρότασή του. Άλλο αν και αυτή η 
τροποποίηση έγινε µε «µισή καρδιά» και δεν κάλυψε µε ξεκάθαρο τρόπο όλο το 
πρόβληµα. 

 
Προϋπόθεση του διαλόγου δεν είναι βέβαια να συµφωνούµε οπωσδήποτε, 

όµως πρέπει τουλάχιστο να µην υπάρχει σύγχυση στο πού διαφωνούµε. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


