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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (20.11.09)

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠ’ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

ΠΟΙΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με  την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  ΥΠ.Ε.Π.Θ.  120805/ΙΑ/25-10-2007  είχαµε
υποβάλει   αίτηση  στον  τότε  Πρόεδρο  του  ΣΑΕΙΤΤΕ  και  τον  πρώην  Υπουργό
Παιδείας κύριο Ευριπίδη ΣΤΥΛΙΑΝΊΔΗ µε την οποία τον καλούσαµε να εξετάσει αν
νοµιµοποιείται  η  λειτουργία  του  συµβουλίου  (ΣΑΕΙΤΤΕ)  µε  την
εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 µετά την 20/10/2007
και  αν  µπορεί  να  κρίνονται  τίτλοι  µε  βάση  τα  ισχύοντα  προ  της  20  ης  
Οκτωβρίου 2007  

2. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 66286/ΙΑ/21-05-2008 απαντητική επιστολή που
υπογράφει  η  αρµόδια  Διευθύντρια  µας  γνωστοποιήθηκε  ότι  «Σε  απάντηση  των
ανωτέρω  σχετικών  […]  το  Συµβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελµατικής  Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149
τ. Α΄) συνεχίζει νοµίµως την λειτουργία του»

3. Στις 23 Οκτωβρίου 2008 εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ εις
βάρος της Ελλάδας στην υπόθεση C-274/05, στην οποία κρίθηκε ότι ήδη κάτω από
το ισχύον νοµικό καθεστώς οι σπουδές βάσει συµβάσεων δικαιόχρησης οφείλουν
να αναγνωρίζονται στη χώρα µας. Το αυτό συµπέρασµα επιβεβαιώθηκε και σε δύο
αποφάσεις της 4ης Δεκεµβρίου 2008, στις υποθέσεις C-84/07 και C-151/07.

4. Στις  21/1/2009  εκδόθηκε  η  απόφαση  17346/2008  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Αθηνών  IdEF  κατά  Ελληνικού  Δηµοσίου,  η  οποία  κάνει  εν  µέρει
δεκτή την αγωγή του Κολλεγίου IdEF και κρίνει ότι τόσο το ΣΑΕΙΤΤΕ όσο και ο
ΔΟΑΤΑΠ  δεν  δύνανται  να  εξετάζουν  τον  τόπο  τέλεσης  των  σπουδών  ως
προϋπόθεση  για  την  εξέταση  της  ουσιαστικής  αξίας  τίτλων  σπουδών  που
χορηγούνται βάσει συµβάσεων δικαιόχρησης. 

5. Εξεδόθη επίσης η  ΔΙΆΤΑΞΗ του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/08 και C-186/08, που αφορούσαν Εθνικό
Γαλλικό πτυχίο, σύµφωνα µε την οποία



«Οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους υποδοχής οφείλουν, δυνάµει του άρθρου 3 της οδηγίας
89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Δεκεµβρίου 1988, σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα
αναγνωρίσεως  των  διπλωµάτων  τριτοβάθµιας  εκπαιδεύσεως  που  πιστοποιούν
επαγγελµατική  εκπαίδευση  ελάχιστης  διαρκείας  τριών  ετών,  να  επιτρέψουν  σε  υπήκοο
κράτους µέλους, κάτοχο διπλώµατος κατά την έννοια της ανωτέρω οδηγίας χορηγηθέντος
από  αρµόδια  αρχή  άλλου  κράτους  µέλους,  να  ασκεί  το  επάγγελµά  του  υπό  τις  αυτές
προϋποθέσεις µε εκείνες που ισχύουν για τους κατόχους εθνικών διπλωµάτων ακόµη και αν
το ως άνω δίπλωµα

- κατοχυρώνει εκπαίδευση παρασχεθείσα εν όλω ή εν µέρει από ίδρυµα κείµενο εντός του
κράτους  µέλους  υποδοχής,  το  οποίο,  κατά  τη  νοµοθεσία  του  κράτους  αυτού,  δεν
αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυµα, και 

- δεν αναγνωρίστηκε ως οµοταγές από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.»

6. Στις  14/4/2009 η  Commission µε  το  IP/09/576  «αποφάσισε,  δυνάµει  του
άρθρου  228  της  συνθήκης  ΕΚ,  να  αποστείλει  προειδοποιητική  επιστολή  στην  Ελλάδα,
ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε προκειµένου να συµµορφωθεί µε την
απόφαση  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  της  23.10.2008  (C-274/05)»
επιβεβαιώνοντας  την  προειδοποίηση  του  MARKT/D.4/ΑΚ  ARES(2008)  48637,  και
υπενθυµίζοντας  ξανά  στην  Ελληνική  Δηµοκρατία,  «ότι  στο  µεταξύ  η  οδηγία  89/48/ΕΟΚ
αντικαταστάθηκε  από  την  οδηγία  2005/36/ΕΚ  σχετικά  µε  την  αναγνώριση  των
επαγγελµατικών  προσόντων,  η  οποία  τέθηκε  σε  ισχύ  στις  20  Οκτωβρίου  2007  και
εδραιώνει  το  νοµικό  πλαίσιο για  τη  ρύθµιση  αυτού  του  θέµατος  βάσει  της  οδηγίας
89/48/ΕΟΚ την οποία και διαδέχεται.»

7. Στις 2/7/2009 εξεδόθη η απόφαση του ΔΕΚ C-465/08. 

Με την νέα του απόφαση το ΔΕΚ, σε 13 σύντοµες παραγράφους παραµερίζει µε
συνοπτικές διαδικασίες τις δικαιολογίες της Ελληνικής κυβέρνησης και κρίνει ότι

«1)  Η  Ελληνική  Δηµοκρατία,  µη  θεσπίζοντας,  εντός  της  ταχθείσας  προθεσµίας,  τις
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθεί
προς την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, παρέβη
τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

2) Καταδικάζει την Ελληνική Δηµοκρατία στα δικαστικά έξοδα.»

Σηµειώναµε τότε στην αλληλογραφία µας µε τον Υπουργό και το ΣΑΕΙΤΕ,
ότι,

 η  καταδίκη  αυτή  ανοίγει  τον  δρόµο  για  την  περαιτέρω  επιβολή  προστίµων  εις
βάρος  της  Ελλάδας  εάν  συνεχίσει  να  µη  συµµορφώνεται  προς  τις  επιταγές  της
Οδηγίας  2005/36. Το  γεγονός  δε  ότι  α) το  ΔΕΚ  εξέδωσε  απόφαση  στον  χρόνο
ρεκόρ των οκτώ µηνών (!) από την προσφυγή της Επιτροπής (στις 27/10/08) και
ότι  η  Επιτροπή  έχει  ήδη  κινήσει  διαδικασία  για  επιβολή  προστίµων για  τη  µη
συµµόρφωση µε την προηγούµενη καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ, καταδεικνύει
ότι τόσο η Ελληνική κυβέρνηση όσο και κάθε Δηµόσια αρχή τελούν υπό τη στενή
παρακολούθηση των Οργάνων της ΕΕ.

Επειδή, όπως προκύπτει από την επιστολή της  Commission η Ελλάδα δεν
έπραξε τα δέοντα, 

8. Στις  20/11/2009 µε  το  (IP/09/1754)  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αποφάσισε
βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ 

«να αποστείλει αιτιολογηµένη γνώµη στην Ελλάδα ζητώντας πληροφορίες για τα
µέτρα  που  έχουν  ενδεχοµένως  ληφθεί  για  τη  συµµόρφωση  της  τελευταίας  µε
απόφαση  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  της  23.10.2008  (C-
274/05)  σχετικά  µε  την  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών  προσόντων  των



µηχανικών. Επίσης, η Επιτροπή θα αποστείλει επίσηµη προειδοποιητική επιστολή
στην  Ελλάδα  βάσει  του  άρθρου  228 σχετικά  µε  απόφαση  του  Δικαστηρίου  των
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  της  2.7.2009  (C-465/08)  για  την  εφαρµογή  οδηγίας
σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα.

Μηχανικοί
Το Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο αποφάσισε  ότι η Ελλάδα δεν  τήρησε  τις υποχρεώσεις
που  υπέχει  βάσει  της  οδηγίας  89/48/EΟΚ,  αρνούµενη  να  αναγνωρίσει  πτυχία,
συγκεκριµένα  δε  το  πτυχίο  των  µηχανικών,  που  απονέµονται  από  τις  αρµόδιες
αρχές άλλου κράτους µέλους στο πλαίσιο συµφωνιών δικαιόχρησης.

Επίσης,  η  Ελλάδα παρέβη  τις  υποχρεώσεις  που  υπέχει  βάσει  της  ίδιας  οδηγίας
εφαρµόζοντας  επανορθωτικά  µέτρα  σε  περισσότερες  περιπτώσεις  από  τις
επιτρεπόµενες  και  ελέγχοντας  το  επίπεδο  του  εκπαιδευτικού  οργανισµού  που
εξέδωσε  το  πτυχίο.  Τέλος,  η  Ελλάδα  παρέβη  την  οδηγία  89/48/EΟΚ  µη
επιτρέποντας  στο  δηµόσιο  τοµέα  την  βαθµολογική  αναβάθµιση  προσώπων  που
προσλήφθηκαν  σε  χαµηλότερο  βαθµό  απ’  ό,τι  θα  δικαιούνταν  εφόσον  τα
δικαιώµατά τους είχαν αναγνωριστεί σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία.

Σε  απάντηση  της  επίσηµης  προειδοποιητικής  επιστολής,  η  Ελλάδα  διαβίβασε
πληροφορίες για τα µέτρα που έλαβε ώστε να συµµορφωθεί µε την απόφαση C-
274/05.  Ωστόσο,  τα  µέτρα  αυτά  δεν  είναι  επαρκή  για  να  συµµορφωθεί  µε  τις
αποφάσεις  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η
Ελλάδα εξήγγειλε επίσης την θέσπιση µέτρων εφαρµογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ,
πλην όµως δεν έχει ακόµη υποβληθεί σχέδιο των εν λόγω µέτρων. 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογηµένη γνώµη στην
Ελλάδα.

Σηµειωτέον  ότι,  εν  τω  µεταξύ,  η  οδηγία 89/48/ΕΟΚ  υποκαταστάθηκε  από  την
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων,
η οποία άρχισε να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2007 και η οποία επιβεβαιώνει και
υιοθετεί  το  κατάλληλο  εν  προκειµένω  νοµικό  πλαίσιο  βάσει  της  οδηγίας
89/48/ΕΟΚ.

Εφαρµογή της οδηγίας για τα επαγγελµατικά προσόντα 
Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή βάσει
του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ επειδή η Ελλάδα δεν έχει ακόµη διαβιβάσει στην
Επιτροπή τα µέτρα µεταφοράς, στην οικεία έννοµη τάξη, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, µετά την απόφαση
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 ας Ιουλίου 2009 (υπόθεση C-
465/08). Η οδηγία 2005/36/ΕΚ έπρεπε να έχει µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο το
αργότερο στις 20 Οκτωβρίου 2007.»

Κατόπιν του προπαρατεθέντος ιστορικού, των ενεργειών του
Υπουργείου Παιδείας και του ΣΑΕΙΤΤΕ, προκύπτει ότι, το

Υπουργείο Παιδείας

 δεν προέβη στη διόρθωση του Π.Δ. 165/2000 (που
ενσωµάτωσε την παλαιά οδηγία 89/48/ΕΟΚ)
συνεχίζοντας να το εφαρµόζει πληµµελώς, ενώ
συγχρόνως,

 δεν προέβη στην ενσωµάτωση της οδηγίας
2005/36/ΕΚ ως όφειλε να πράξει ήδη από την
20/10/2007



Επειδή το ελληνικό κράτος, διανύει, πανθοµολογουµένως, µία
περίοδο οικονοµικής κρίσης, το τελευταίο που θα επιθυµούσε ο
Έλληνας πολίτης είναι να επωµισθεί τα πρόστιµα µε τα οποία

επαπειλείται η Ελλάδα.
Ως εκ τούτου καλούµε το Υπουργείο Παιδείας να ενσωµατώσει

άµεσα την οδηγία 2005/36/ΕΚ και το ΣΑΕΙΤΤΕ να συµµορφωθεί µε
τις αποφάσεις του ΔΕΚ και να εφαρµόζει την οδηγία 2005/36/ΕΚ
κατά την κρίση των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελµατικών

προσόντων.


