
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΖΟΥΜΕ;» ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΑΞΙΝΕ 

 

Ο Ε.Αµαργιανάκης Πρόεδρος του IdEF, το οποίο συµπράττει µε τα δηµόσια γαλλικά 

Πανεπιστήµια της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (Paris 1 Panthéon-Sorbonne και Paris 13), θεωρεί ότι, ο 

όρος «Avocat» που αναφέρεται στο δελτίο τύπου του ∆ΣΑ της 23/09/08 φωτογραφίζει το 

IdEF και ως εκ τούτου απέστειλε στον πρόεδρο κύριο ∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, στον 

πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών κυρίους Γ. 

Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα την 

από 3/10/08 συνηµµένη επιστολή. 

Επειδή το κείµενο της επιστολής είναι εκτενές σας παραθέτουµε µια µικρή περίληψη. Όλο 

το κείµενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα του IdEF (www.idef.gr)               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σύµφωνα µε την άποψη που διατύπωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νοµικού 

Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριοι Γ. Γιαννίδης και Θ. Φορτσάκης, εκφράζοντας 

υποθέτουµε και την άποψη όλου του τµήµατος Νοµικής, ο νόµος περί Κολλεγίων 

συγκρούεται µε το άρθρο 16Σ το οποίο δεν αναθεωρήθηκε (πηγές: Το Βήµα, 

Ελευθεροτυπία, Έθνος της 24/09/08). 

Αντιθέτως, ο πρόεδρος και το ∆Σ του ∆ΣΑ καθώς και ο Συνήγορος του Καταναλωτή 

χρησιµοποίησαν τον ίδιο νόµο περί Κολλεγίων, δηλώνοντας µε έµφαση ότι «έτσι ρητά 

διευκρινίζεται κλπ.», αποδεχόµενοι προφανώς πλήρως την ισχύ του νόµου ο οποίος 

σηµειωτέον δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  στις 25/08/08.  

Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι : 

Ποια άποψη είναι υπερέχουσα; Της Νοµικής Αθηνών που θεωρεί τον νόµο 

αντισυνταγµατικό ή του ∆ΣΑ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή που δεν αµφισβητούν 

τη συνταγµατικότητά του; 

Το δεύτερο ερώτηµα : 

Γνώριζαν οι συµµετέχοντες στην συνέντευξη της 23/09/08 ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή είχε 

ήδη παραπέµψει την Ελληνική ∆ηµοκρατία µε την IP/08/1368 της 17/09/08 στο 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι δεν ενσωµάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την 

οδηγία 2005/36/ΕΚ ως όφειλε από την 20/10/2007; 



Εάν ναι, τότε γιατί κανένας δεν ανεφέρθη στην ανωτέρω παραποµπή µε την οποία η 

Κοινότητα απαιτεί την άµεση αναγνώριση πτυχίων οµοταγών Πανεπιστηµίων της ΕΕ που 

έχουν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα; 

Εάν όχι, τότε είναι υπόλογοι στον Έλληνα πολίτη τον οποίο διαβεβαίωσαν «µετ’ επιτάσεως 

ότι η ανωτέρω οδηγία (εννοούν την 2005/36/ΕΚ), οµοίως δεν επιφέρει καµία ουσιώδη 

αλλαγή […]»  

Το τρίτο ερώτηµα αφορά στο θεσµικό ρόλο των συµµετεχόντων στην συνέντευξη 

της 23/09/08: 

� Ο ∆ΣΑ, ελληνικό Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σωµατειακής φύσεως, παρέστη 

ως αρµόδια αρχή στο πλαίσιο των οδηγιών 77/249 και 98/5 για την αναγνώριση, την 

πρόσβαση και την άσκηση δικηγορικού επαγγέλµατος στην εδαφική του περιφέρεια.  

∆εν έχει οριστεί όµως ακόµα ως αρµόδια αρχή για τη νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως 

αναφέρει το δελτίο τύπου του. Επειδή η οδηγία απαιτεί «µια ενιαία αρµόδια αρχή για 

την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» και εφόσον ο ∆ΣΑ δεν έχει ακόµα 

οριστεί, διερωτώµεθα αν ως «αρµόδια αρχή» έκανε τις δηλώσεις του εδαφίου  

σύµφωνα µε τις οποίες η νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν θα επιφέρει καµία αλλαγή στα 

ισχύοντα (89/48/ΕΟΚ) για το δικηγορικό επάγγελµα.  

� Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών 

παρέστησαν µε τον θεσµικό τους ρόλο ως Πανεπιστηµιακή Σχολή. Με το κύρος και 

την βαρύτητα που έχει η νοµική θέση της πρώτης Νοµικής Σχολής στην Ελλάδα 

δήλωσαν ότι ο νόµος περί Κολλεγίων είναι αντισυνταγµατικός. 

Το ερώτηµα είναι, ποιο είναι το ακριβές µήνυµα που στέλνουν ο πρόεδρος και ο 

αντιπρόεδρος του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών στον Έλληνα 

πολίτη, τον ∆ΣΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή;             

� Τέλος ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που παρέστη µε το θεσµικό του ρόλο του 

Συνηγόρου του καταναλωτή, επαναβεβαίωσε ότι «η επίκληση αναγνώρισης 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων τους (εννοεί των Κολλεγίων) γίνεται 

βάση της οδηγίας 36/2005/ΕΚ, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική έννοµη τάξη µε αποτέλεσµα να µην είναι ακόµα γνωστό τι επισήµως 

πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδηµαϊκών ή επαγγελµατικών 

προσόντων». 

Το ερώτηµα είναι γιατί απέκρυψε την παραποµπή της Ελλάδος στο ∆ΕΚ για τη µη 

εφαρµογή από την 20/10/07 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και πότε θα εκδώσει, ως 

οφείλει, νέο δελτίο τύπου που θα ενηµερώνει τον Έλληνα πολίτη για τα δικαιώµατα 

που του δίνει η ως άνω οδηγία. 



Κατόπιν των προπαρατεθέντων, και µε δεδοµένο ότι έχουµε ήδη υποβάλει προς το ΥΠΕΠΘ 

τις συµβάσεις µας µε τα ∆ηµόσια Γαλλικά Πανεπιστήµια (Paris 1 Panthéon-Sorbonne και 

Paris 13) και ότι οι συµβάσεις αυτές, οµού µε τις βεβαιώσεις του άρθρου 50 της οδηγίας 

2005/36, τίθενται στη διάθεση παντός ενδιαφεροµένου, ζητούµε από τον πρόεδρο κύριο 

∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κυρίους Γ. Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του 

καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα, να ανασκευάσουν προηγούµενες δηλώσεις τους λέγοντας 

όλη την αλήθεια προς το Ελληνικό κοινό, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη νοµιµότητα των 

ενεργειών (λειτουργία, διαφήµιση κτλ) και στην αξία των τίτλων σπουδών που 

απονέµονται από τα ως άνω ∆ηµόσια Γαλλικά Πανεπιστήµια σε σύµπραξη µε το ΙdEF. 
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