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Με την υπ`αρίθμ. Πρωτ. MARKT/E1/AG/gcD(2010)500974 της 22/7/2010 

απαντητική επιστολή της προς τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο του Γαλλικού 

Κολλεγίου IdEF, η Κομισιόν διέψευσε την Υπουργό Παιδείας για το θέμα 

της αλλαγής του ονόματος των Κολλεγίων σε Κέντρα Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει η 

Υπεύθυνη του τμήματος Ε1 της Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που ασχολείται με την ελευθερία εγκατάστασης υπηρεσιών,   «το 

όνομα των «κέντρων της μεταλυκειακής εκπαίδευσης» δεν αναφέρθηκε 

στην προειδοποιητική επιστολή μας. Δεν είναι αλήθεια ότι στην 

προειδοποιητική επιστολή απαιτήσαμε την αλλαγή του ονόματος από 

«Κολλέγια» σε «Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης». Επίσης δεν είναι 

αλήθεια ότι δηλώσαμε σε αυτήν την επιστολή ότι η χρήση του ονόματος 

«Κολλέγιο» παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.» 

 

Αναφορικά με την απαίτηση της εγγυητικής επιστολής ποσού 500.000 

ευρώ κατ`αποκοπή από κάθε Κολλέγιο ανεξαρτήτως του αριθμού των 

φοιτητών του, σημειώθηκε ότι «η ερώτηση εάν το ποσό που καθορίζεται 

από το νόμο για τους σκοπούς της εγγυητικής επιστολής τηρεί την 

απαίτηση της αναλογικότητας παραμένει ανοικτή. Έχουμε επισημάνει 

αυτό το ζήτημα στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή μας που 

απευθύνεται στην Ελλάδα.» 

 

Επιπροσθέτως ξεκαθαρίζει ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εξετάζει το εάν ο 

νέος νόμος περί Κολλεγίων (ΚΕ.Μ.Ε.) και η Υπουργική Απόφαση συνάδουν 

με το πρωτογενές και παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα δε, με το 

άρθρο 12 σχετικά με τη μη-διάκριση καθώς επίσης και τις προβλέψεις 



σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία 

εγκατάστασης (άρθρα 49 (συνδεδεμένο με το άρθρο 54) και 56 ΣΛΕΕ). 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά και την απόρριψη της αίτησης 

αδειοδότησης λόγω της μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής των 

500.000 ευρώ, ο Πρόεδρος του Κολλεγίου IdEF, κύριος Εμμανουήλ 

Αμαργιανάκης, καλεί την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, κυρία Αννα Διαμαντοπούλου,  

 

1. Να επανεξετάσει την εσπευσμένη εφαρμογή του νόμου η οποία 

ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμα από την Κομισιόν και 

αποζημιωτικές αγωγές που θα επιβαρύνουν για ακόμα μία φορά τους 

Έλληνες φορολογούμενους.  

2. Να ενημερώσει αρμοδίως τα ΜΜΕ ότι έχει συζητηθεί η αίτηση 

αναστολής του IdEF στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ότι η 

απόφαση αναμένεται εντός της εβδομάδος. 

3. Εάν παρόλα αυτά, μετά και από την ανωτέρω επιστολή της Κομισιόν η 

κυρία Υπουργός θεωρεί ότι ο νόμος και η Υπουργική Απόφαση δεν 

παραβιάζουν το Κοινοτικό Δίκαιο και ότι δεν έχει την υποχρέωση να 

αναμείνει την επίσημη απάντηση της Επιτροπής, τότε μία δημόσια 

δέσμευση ότι αναλαμβάνει προσωπικώς το σύνολο των ενδεχόμενων 

(οικονομικών) επιπτώσεων είναι το ελάχιστο που οφείλει στους 

Έλληνες πολίτες.  
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