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Αξιότιµη κυρία Υπουργέ,

Την 1η Αυγούστου 2008 ψηφίστηκε ο Νόµος Περί Κολλεγίων τον οποίο κρίνατε
πολύ αυστηρά πλην  όµως ουδέποτε αναφερθήκατε στο γεγονός ότι οι διατάξεις
του δε συνάδουν µε το κοινοτικό δίκαιο, παρότι σας είχαµε ενηµερώσει τόσον εσάς
όσο και τον τότε Υπουργό.

Την 5η Αυγούστου 2008 το Γαλλικό Κολλέγιο  IdEF προσέφυγε στην  Commission
ζητώντας να εξεταστεί αν ο Νόµος παραβιάζει τα  Άρθρα 43, 48 και 49 ΣυνθΕΚ,
Οδηγία 89/48 και 2005/36. (συνηµµένα το πλήρες κείµενο της προσφυγής στην
Commission)

Στη συνέχεια εξεδόθη η υπουργική απόφαση η οποία εξειδίκευε τα κριτήρια για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας στα Κολλέγια τα οποία είχαν ήδη άδεια ιδρύσεως.

Με  την  υπ’αρίθµ.  Ε7466/2008  αίτηση  ακύρωσης  µας  στο  ΣτΕ  ζητήσαµε  την
ακύρωση  ορισµένων  διατάξεων  της  Υπουργικής  Αποφάσεως  µε  αριθ.
129450/Δ6/8-10-2008 (ΦΕΚ Β 2105, της 10-10-08), σχετικά µε την «Εξειδίκευση
των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει
άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
3696/2008».

Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δίκης (Ολοµέλεια) ορίστηκε η 5η Μαΐου 2009, πλην
όµως  ανεβλήθη για την 6η Νοεµβρίου 2009 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου
Παιδείας προκειµένου να προβεί σε διορθώσεις και στη συνέχεια ανεβλήθη εκ νέου
για την 5η  Μαρτίου 2010 για τους ίδιους λόγους.

1. Τα πεπραγµένα των Υπουργών   

Οι Υπουργοί Παιδείας «πάγωναν» και «ενεργοποιούσαν» το Νόµο ανάλογα µε την
πολιτική συγκυρία. 

Δεδοµένου ότι το Υπουργείο Παιδείας θεωρούσε ότι,

α)  δεν  υποχρεούται  να  ενσωµατώσει  την  οδηγία  2005/36/ΕΚ  παρά  την
καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 2ας Ιουλίου 2009, C-465, ως όφειλε εδώ και
δύο χρόνια δηλαδή από την 20η Οκτωβρίου 2007,

β) δεν υποχρεούται να διορθώσει, ως όφειλε µετά τις αποφάσεις του ΔΕΚ (ως η C-
274/05),  την  παλαιά  οδηγία  89/48/ΕΟΚ  και  συνεχίζει  να  την  εφαρµόζει
πληµµελώς, επ’ απειλή προστίµων (βλ. IP/09/576 της 14/4/2009),       

φτάσαµε στις 20/11/09 στην αποστολή αιτιολογηµένης γνώµης
επ`απειλή προστίµων (άρθρο 228 της ΣυνθΕΚ).



Αναλυτικά, µε βάση τη IP/09/1754, της 20ης Νοεµβρίου 2009, 

«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.»

Η ως άνω αιτιολογηµένη γνώµη ακυρώνει επί της ουσίας το άρθρο 10 του
Ν.3696/08 δεδοµένου ότι καλεί την Ελληνική Δηµοκρατία να αναγνωρίσει
αναδροµικώς τα πτυχία που χορηγούν τα πρώην Ε.Ε.Σ. και νυν Κολλεγίων

σε σύµπραξη µε Πανεπιστήµια της Ε.Ε. ανεξαρτήτως εάν είναι
αδειοδοτηµένα µε βάση το Ν.3696/08.

Κατόπιν τούτου, ο τίτλος του χτεσινού δελτίου τύπου σας θα έπρεπε να είναι : 

Χαώδης η κατάσταση που άφησε η ΝΔ  µε τα «Κολλέγια»
Ανακαλείται ο νόµος 3696/08 περί Κολλεγίων από την Υπουργό Άννα

Διαµαντοπούλου διότι δε συνάδει µε το Κοινοτικό Δίκαιο

Αντ`αυτού προτιµήσατε να προβάλετε την ανάκληση των αδειών των Κολλεγίων
δίνοντας  µάθηµα  «Παιδείας»  και  δίνοντας  τίτλο  για  δηµοσιεύµατα  που
παραπληροφορούν έως και δυσφηµίζουν ιδρύµατα ως το Γαλλικό Κολλέγιο  IdEF



του οποίου τα πτυχία οφείλουν να αναγνωρίζονται τόσο επαγγελµατικά (ΣΑΕΙΤΤΕ)
όσο και ακαδηµαϊκά (ΔΟΑΤΑΠ) σύµφωνα και µε απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

2. Περί  της  «ενάρξεως  νοµικών  διαδικασιών  λόγω  της  παραβίασης
θεµελιωδών κοινοτικών ελευθεριών µέσω του Ν. 3696/2008 νόµου που
ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση»

Σύµφωνα µε το δισέλιδο αποκλειστικό δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο τονίζεται
µε  έµφαση  «Από  την  απόρρητη αλληλογραφία  της  Κοµισιόν  µε  το  Υπουργείο
Παιδείας» :
«Την  πλήρη  ανατροπή  του  νόµου  Στυλιανίδη  για  τα  κολέγια  απαιτούν  οι  Βρυξέλλες,
αµφισβητώντας συλλήβδην όλες τις κρίσιµες διατάξεις, µε τις οποίες η ελληνική πλευρά
επιχείρησε για πρώτη φορά να ασκήσει έλεγχο στην γκρίζα ζώνη της εκπαίδευσης.
Από την απόρρητη αλληλογραφία της Κοµισιόν µε το Υπουργείο Παιδείας, την οποία
φέρνει σήµερα στο φως της δηµοσιότητας ο ΕΤ, αποκαλύπτεται ότι είναι στον αέρα οι
ρυθµίσεις του νόµου που αναφέρονται:
 Στην  αναλογία  διδασκόντων- διδασκοµένων («οι συνθήκες  παροχής  εκπαίδευσης

µπορούν  να  ρυθµίζονται  αποκλειστικά  και  µόνον  από  το  κράτος,  στο  οποίο
βρίσκεται το πανεπιστήµιο που απονέµει το δίπλωµα», αναφέρει σε έγγραφό της η
Κοµισιόν).

 Στην  ίδρυση  µητρώου  διδασκόντων  (« η  υποχρέωση  του κολεγίου να επιλέγει  το
διδακτικό  του  προσωπικό  από  το  µητρώο  διδασκόντων  περιορίζει  σαφώς  το
δικαίωµα  των  εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων  να  επιλέγουν  ελεύθερα  το  προσωπικό
τους. Δεν είναι πειστική η επιχειρηµατολογία σας»).

 Στην  απαγόρευση  συστέγασης  των  κολεγίων  µε  άλλα  εκπαιδευτικά  ιδρύµατα  ή
επιχειρήσεις  («  η  εν  λόγω  απαγόρευση  στερεί  τα  κολέγια  από  ευκαιρίες  να
περιορίσουν το λειτουργικό  τους κόστος,  επιµερίζοντας  τις δαπάνες  στέγασης  και
διαφήµισης µε άλλα ιδρύµατα»).

 Στην υποχρέωση των ιδιοκτητών να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ
για  να  πάρουν  άδεια  λειτουργίας  κολεγίου  («η  διάταξη  αυτή  µας  προβληµατίζει.
Πληροφορηθήκαµε ότι δεν απαιτείται τέτοια εγγυητική επιστολή για κανέναν άλλο
τύπο υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης»).

 Στην  απαγόρευση  να  χαρακτηρίζονται  τα  κολέγια  στις  διαφηµίσεις  τους
πανεπιστήµια,  σχολές  ή  να  φέρουν  οποιαδήποτε  άλλη  προσωνυµία  («  δεν
δικαιολογείται  αυτή  η  απαίτηση  (...)  πρέπει  να  προστεθεί  στο  νόµο  κατάλληλη
διευκρίνιση»).

Η  τελευταία  επιστολή  που  υπογράφεται  από  τον  διευθυντή  της  αρµόδιας  Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γκουίντο
Μπεράρντις, εστάλη στο υπουργείο Παιδείας τον περασµένο Ιούλιο.»

Μετά ταύτα, το ερώτηµα που τίθεται είναι επί ποίας βάσης απεφάνθη το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σχετικά µε την έκδοση των αδειών
λειτουργίας των Κολλεγίων και εάν είχε ενηµερωθεί αρµοδίως για τις
παρεµβάσεις της Κοµισιόν και τις εκκρεµούσες προσφυγές στο ΣτΕ.

3. Περί αναγνωρίσεως των τίτλων σπουδών του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF

 Με  βάση  την  απόφαση 17346/08 του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  τα
πτυχία που απονέµονται στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες φοιτητές του Γαλλικού
Κολλεγίου IdEF από το συµπράττον Δηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 πρέπει



να αναγνωρίζονται τόσο επαγγελµατικά (ΣΑΕΙΤΤΕ) όσο και ακαδηµαϊκά (ΔΟΑΤΑΠ)
αναδροµικώς από ιδρύσεως του.

 Οι  πτυχιούχοι  Νοµικής  του  Δηµόσιου  Γαλλικού  Πανεπιστηµίου  Paris 13  θα
µπορούν να εγγράφονται για άσκηση σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο µετά από
επιτυχή εξέταση σε µαθήµατα Ελληνικού δικαίου. (Απόφαση ολοµέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων της 13ης Νοεµβρίου 2009)

 Οι τριτοετείς φοιτητές Νοµικής του Δηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13,
που  έχουν  πιστωθεί  180  ECTS µπορούν  να  φοιτήσουν  µέσω  «Erasmus»  σε
Ελληνική Νοµική σχολή. Οι φοιτητές  Paris 13 – IdEF που έχουν ήδη γίνει δεκτοί
στο τµήµα Νοµικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (ΔΠΘ) και στο τµήµα
Νοµικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) πέρασαν τα
µαθήµατα µε βαθµούς από 6 µέχρι 10 µε άριστα το 10.

 Οι  δευτεροετείς  φοιτητές  του  Paris 13 –  IdEF µπορούν  να  αξιοποιήσουν  τις
δυνατότητες που τους παρέχει ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης
και  να  αποκτήσουν  διπλά  πτυχία  Νοµικής  ή  Οικονοµικών  σε  συνεργασία  µε  τα
Πανεπιστήµια του Trento (Ιταλία) και Napier Business School (Σκωτία).

Συνεπώς, οι τίτλοι σπουδών αποτέλεσµα της σύµπραξης Paris 13 – IdEF,
αναγνωρίζονται στην πράξη επαγγελµατικά και ακαδηµαϊκά στην Ευρώπη
και την Ελλάδα όπως ακριβώς αναγνωρίζονται και οι τίτλοι σπουδών των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων ασχέτως του αν το IdEF είναι για το ΥΠΕΠΘ

Κολλέγιο ή Ε.Ε.Σ.

Αυτή όµως  την  αλήθεια δεν µπορεί  να  την εµπεδώσει  η  Ελληνική  οικογένεια
αλλά και αλλοδαποί ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα ήθελαν να σπουδάσουν στο IdEF
διότι οι πυκνές δηλώσεις προς όλα τα ΜΜΕ της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ αλλά και
των Πρυτάνεων  των  Πανεπιστηµίων  και των  Προέδρων  των  ΤΕΙ  οι οποίες  είναι
περιενδεδυµένες  µε  το  κύρος  της  Πανεπιστηµιακής  αυθεντίας  δηµιουργούν
αµφιβολία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ή υποψία απάτης, στη συνηθέστερη
των περιπτώσεων. 

Το δελτίο τύπου σας αντί να αποκαταστήσει την αλήθεια επιτείνει την ασάφεια,
ρίπτοντας λίθο επί των Κολλεγίων, δια του τύπου, µε δύο απλές προτάσεις:

«Χαώδης κατάσταση» και «ανακαλούνται οι άδειες των Κολλεγίων»

Υπενθυµίζουµε  ότι  µε  βάση  την  απόφαση  17346/08  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Αθηνών  το  Ελληνικό  Δηµόσιο  έχει  ήδη  καταδικασθεί  να
καταβάλλει  αποζηµίωση  στο  Γαλλικό  Κολέγιο  IdEF λόγω  ψευδών  ή/και
παραπλανητικών δηλώσεων τέως Υπουργού Παιδείας

Κατόπιν όλων των προπαρατεθέντων, και κατ’ επίκληση του αισθήµατος ευθύνης
αλλά  και  υπεύθυνης  ενηµέρωσης που πρέπει  να χαρακτηρίζει ένα  δελτίο  τύπου
Υπουργού,

Σας καλούµε κυρία Υπουργέ,

1. να δώσετε στη δηµοσιότητα το υποβληθέν ερώτηµα και την απάντηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους την οποία επικαλείστε

2. να  δώσετε  στη  δηµοσιότητα  την  αλληλογραφία  Κοµισιόν-ΥΠΕΠΘ
σχετικά µε «την έναρξη νοµικών διαδικασιών λόγω της παραβίασης



θεµελιωδών κοινοτικών ελευθεριών µέσω του Ν. 3696/2008 νόµου
που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση»

3. να ενηµερώσετε ορθώς και πλήρως δια του τύπου, ότι η απόφαση σας
να  ανακαλέσετε  τις  άδειες  των  Κολεγίων  γίνεται  λόγω  του  ότι
«δόθηκαν [...] βασιζόµενες σε ένα νόµο που κηρύσσεται ασύµβατος
προς το ευρωπαϊκό δίκαιο!» και όχι λόγω ποιοτικής ανεπάρκειας των
Κολλεγίων

4. να  ενηµερώσετε  ορθώς  και  πλήρως  δια  του  τύπου  τους  «χιλιάδες
νέους,  τις  οικογένειες  τους,  αλλά  και  τους  διδάσκοντες,
εργαζοµένους  και επιχειρηµατίες» ότι  οι  άδειες των Κολλεγίων  δεν
συνδέονται µε την αναγνώριση των πτυχίων η οποία ισχύει για όσα
πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Ειδικώς δε για
το  Γαλλικό  Κολλέγιο  IdEF, για  το  οποίο  υπάρχει  ήδη  και  απόφαση
Ελληνικού Δικαστηρίου

Τέλος, επιτρέψτε µας κυρία Υπουργέ να διατυπώσουµε την εύλογη απορία
µας:

Γιατί  ζητήσατε την αναβολή εκδίκασης της προσφυγής  µας η οποία είχε
προσδιοριστεί στις 6/11/09 στην Ολοµέλεια του ΣτΕ και δε συναινέσατε
στη  διεξαγωγή  της  δίκης  ώστε  το  Ανώτατο  Δικαστήριο  να  αποφανθεί
εφ`όλης  της  ύλης  προκειµένου  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» το οποίο, όπως λέτε, καλείστε εκ των πραγµάτων να
πράξετε;

Και να σας ρωτήσουµε, 

µε   ποια  κριτήρια  και  µε  βάση  ποιό  νόµο  θα  προβείτε  στην
επαναξιολόγηση  των  Κολλεγίων  και  στην  έκδοση  νέων  αδειών
λειτουργίας, σε κάθε περίπτωση δε να καταστήσετε σαφές  εάν µετά την
ανάκληση των αδειών λειτουργίας τα Κολλέγια κλείνουν ή συνεχίζουν την
λειτουργία τους. 

Με τιµή 

Εµµανουήλ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ
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