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IdEF ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2008/4852)

Σύντοµο ιστορικό
Την

1η

Αυγούστου

2008

ψηφίστηκε

ο

Νόµος

Περί

Κολλεγίων

(Ν.3696/08), και την 5η Αυγούστου 2008 το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF
προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να εξεταστεί αν ο Νόµος
παραβιάζει τα Άρθρα 43, 48 και 49 ΣυνθΕΚ, Οδηγία 89/48 και 2005/36.
(το πλήρες κείµενο της προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
αναρτηµένο στα ∆ελτία Τύπου, www.idef.gr)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απεδέχθη την προσφυγή του IdEF, διότι
έκρινε ότι ο ν. 3696/08 παραβιάζει τις θεµελιώδεις ελευθερίες της
ΕΕ που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη
παροχή και αποδοχή υπηρεσιών και απέστειλε προειδοποιητική
επιστολή στην Ελληνική ∆ηµοκρατία (παράβαση 2008/4852)
Τα σηµεία τριβής του νόµου µε το κοινοτικό δίκαιο, σύµφωνα µε την
Επιτροπή, ήταν σχετικά µε: την αναλογία διδασκόντων-φοιτητών, την
ίδρυση µητρώου διδασκόντων, την απαγόρευση συστέγασης των κολεγίων
µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις, την υποχρέωση των
ιδιοκτητών να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ για να
πάρουν άδεια λειτουργίας Κολλεγίου, την απαγόρευση να χαρακτηρίζονται
τα Κολλέγια στις διαφηµίσεις τους πανεπιστήµια, σχολές ή να φέρουν
οποιαδήποτε άλλη προσωνυµία.
Σε συµµόρφωση προς την προειδοποιητική επιστολή το Υπουργείο Παιδείας
προέβη στην µερική τροποποίηση του Νόµου 3696/25-08-08 µε το Νόµο

3848/19-05-10 χωρίς να λάβει υπόψη τις νοµικές παρατηρήσεις, που είχε
υποβάλλει ξανά το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, και χωρίς να ενηµερώσει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρά την προσφυγή του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF στο ΣτΕ σχετικά µε τη
νοµιµότητα των άρθρων της Υπουργικής Αποφάσεως που εξειδίκευε το νέο
Νόµο, το Υπουργείο Παιδείας προέβη στην εσπευσµένη εφαρµογή του
Νόµου

εκδίδοντας

στις

27/7/10

µία

σειρά

από

άδειες

λειτουργίας

Κολλεγίων σε όσα Κολλέγια είχαν καταβάλει την εγγυητική επιστολή των
500.000 ευρώ.
Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, αφού εξάντλησε όλα τα ένδικα µέσα που του
παρείχε το Ελληνικό Κράτος προκειµένου να υπερασπιστεί την ιστορία του
καθώς και το κύρος των Πανεπιστηµίων της Σορβόννης µε τα οποία
συµπράττει, κατέθεσε µε καθυστέρηση τριών ηµερών την εγγυητική
επιστολή για να αδειοδοτηθεί, επιφυλασσόµενο για κάθε νόµιµο δικαίωµα
του, ενώ συγχρόνως προσέφυγε εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στις 27/1/11 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα την
αιτιολογηµένη γνώµη IP/11/85 στην οποία µεταξύ άλλων ανέφερε
ότι
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήµερα από την Ελλάδα να µεριµνήσει ώστε οι
κανόνες της νοµοθεσίας της σχετικά µε την εγκατάσταση και τη λειτουργία
ιδιωτικών κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης να είναι σύµφωνοι µε τους κανόνες
της ΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή και αποδοχή
υπηρεσιών. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες στην Ελλάδα είναι δυνατόν
να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Το αίτηµα της Επιτροπής προς την Ελλάδα υποβλήθηκε µε τη µορφή
αιτιολογηµένης γνώµης. Αν η Ελλάδα δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός
δύο µηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέµψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο.
Ποιος είναι ο σκοπός των σχετικών κανόνων της ΕΕ;
Οι κανόνες της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης
(άρθρο 49) και την ελεύθερη παροχή και αποδοχή υπηρεσιών (άρθρο 56) υποχρεώνουν την
Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη µέλη, να εξαλείψει από τη νοµοθεσία της κάθε διάταξη
που θα µπορούσε να αποτρέψει ή να εµποδίσει πάροχο υπηρεσιών νόµιµα εγκατεστηµένο σε
άλλο κράτος µέλος να δραστηριοποιηθεί στην επικράτειά της. Οι εν λόγω κανόνες
αποτελούν τον πυρήνα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση
των καταναλωτών σε ευρύ φάσµα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, αφενός, και
των επιχειρήσεων στην πανευρωπαϊκή αγορά, αφετέρου. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης
για τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης που προτίθενται να παράσχουν τις
υπηρεσίες τους στην ελληνική αγορά.
Με ποιον τρόπο η Ελλάδα δεν τηρεί τους ανωτέρω κανόνες;
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα ιδιωτικά κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης
υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση και τη λειτουργία τους στη χώρα.
Ορισµένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της αδειοδότησης αυτής δεν συµβιβάζονται µε τη
νοµοθεσία της ΕΕ, όπως για παράδειγµα η υποχρεωτική κατάθεση από τους αιτούντες
εγγυητικής επιστολής καθορισµένου ποσού (500.000 ευρώ), ανεξαρτήτως του
αναµενόµενου αριθµού εγγραφών ή του αριθµού ατόµων του προσωπικού που προτίθενται
να απασχολήσουν. Το καθορισµένο αυτό ποσό προορίζεται για την επιστροφή των
διδάκτρων και των αµοιβών του προσωπικού, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του εν λόγω κέντρου µεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µια σειρά διατάξεων περιορίζουν το δικαίωµα των
κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων που συνεργάζονται µε αυτά και είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη, να
παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συµφωνιών δικαιόχρησης
(δηλαδή, στις περιπτώσεις στις οποίες προγράµµατα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
προσφέρονται στην Ελλάδα από τα ελληνικά κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης βάσει
συµφωνίας δικαιόχρησης). Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συµφωνιών δικαιόχρησης αποτελεί µέρος
του εκπαιδευτικού συστήµατος του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το ίδρυµα που
απονέµει το δίπλωµα.
Πώς θίγονται, στην προκειµένη περίπτωση, οι πολίτες ή/και οι επιχειρήσεις της ΕΕ;
Οι κανόνες αυτοί συνιστούν εµπόδιο τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής
εκπαίδευσης που είναι ήδη εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, όσο και για εκείνους από άλλα
κράτη µέλη της ΕΕ που επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Οι εν λόγω κανόνες
αποτελούν επίσης εµπόδιο για εκπαιδευτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε άλλα
κράτη µέλη και προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών συµφωνιών δικαιόχρησης µε ελληνικά κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Αυτό έχει, στη συνέχεια, αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισµό στην ελληνική αγορά
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής των ελλήνων
σπουδαστών.»

Την 1/4/2011 η Ελληνική ∆ηµοκρατία απέστελλε απάντηση στην
ως

άνω

αιτιολογηµένη

γνώµη

(SG

Grieffe

(2011)

D1519/28.01.2011, θέµα:παράβαση 2008/4852) σύµφωνα µε την
οποία θα προέβαινε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του Νόµου περί
Κολλεγίων ώστε οι διατάξεις του να µην παραβιάζουν το Ενωσιακό
∆ίκαιο.

Την 1η/8/2012 ψηφίστηκε στη Βουλή η τρίτη τροποποίηση του
Νόµου περί Κολλεγίων που υιοθετεί, αθροιστικώς µε τις άλλες δυο
σε συνδυασµό και µε τρεις Υπουργικές Αποφάσεις, την πλειονότητα
των

νοµικών θέσεων τις οποίες το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF
υποστήριζε από το 2008.

Στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις», άρθρο
9, αναφέρονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

«Τα προγράµµατα που λειτουργούν µέσω συµβάσεων δικαιόχρησης είναι
προγράµµατα, που έχουν εγκριθεί από άλλο εκπαιδευτικό σύστηµα,
υλοποιούνται όµως στην Ελλάδα από ελληνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν
ιδρυθεί και αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του ν.
4027/2011 (Α΄ 233).

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρµοδιότητα ελέγχου του αλλοδαπού
προγράµµατος σπουδών και του συστήµατος που το υποστηρίζει, σύµφωνα
µε

την

αρ.

C-274/05/23.10.2008

Απόφαση

του

∆ικαστηρίου

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διασφαλίζει ότι αυτό ακριβώς το σύστηµα θα
τηρείται και στην Ελλάδα.
[...]
Με την αριθ. SG GREFFE (2011) D/1519/28.01.2011 Αιτιολογηµένη Γνώµη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητείται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων
ώστε να αρθούν οι υφιστάµενοι περιορισµοί.»

Οι ως άνω θέσεις του Υπουργείου συµπίπτουν απολύτως µε την
θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή διατυπώνεται στην
Αιτιολογηµένη Γνώµη, και κατά την οποία,
«Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Απόφαση του ∆ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/05,
Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκέψη 40, και απόφαση του ∆ΕΚ της 4ης
∆εκεµβρίου 2008 στην υπόθεση C-151/07, Χατζηθανάσης, σκέψη 30) , η
εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο

συµφωνιών πιστοποίησης ή

δικαιόχρησης αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος του κράτους
µέλους στο οποίο ευρίσκεται το ίδρυµα που χορηγεί το δίπλωµα.
Το κράτος µέλος υποδοχής (ήτοι το κράτος µέλος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένο το ίδρυµα που διαχειρίζεται το πρόγραµµα) δεν έχει καµία
αρµοδιότητα να καθορίσει τις προϋποθέσεις της εν λόγω εκπαίδευσης.
Αυτό σηµαίνει ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από
Κ.Ε.Μ.Ε. σε σύµπραξη µε ιδρύµατα που ευρίσκονται σε άλλα κράτη
µέλη, στο πλαίσιο συµφωνιών πιστοποίησης ή δικαιόχρησης, δεν
αποτελούν µέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και δεν
είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µε ελληνικούς νόµους.»

Συνεπώς, κατ’ επιταγήν της αιτιολογηµένης γνώµης (SG Grieffe
(2011) D1519/28.01.2011), το Υπουργείο Παιδείας, προέβη στην
τελευταία,
Κολλεγίων,

τρίτη

κατά

υιοθετώντας

σειρά,

τροποποίηση

συνολικά

το

του

µεγαλύτερο

Νόµου
µέρος

περί
των

αλλαγών που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε εξαίρεση την

κατάργηση της εγγυητικής επιστολής των πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ, για την οποία υπάρχει ακόµα εκκρεµότητα.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, κύριος
Εµµανουήλ Αµαργιανάκης,
•

Εκφράζει την υπερηφάνειά του για το Νοµικό Πολιτισµό του
Γαλλικού Κολλεγίου IdEF όπως αυτός εκφράζεται σε σύµπραξη
µε τις Νοµικές Σχολές της Σορβόννης και επιβεβαιώνεται (έστω
και µε καθυστέρηση) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και σε Εθνικό επίπεδο από τη Βουλή των Ελλήνων.

•

Εκφράζει τη λύπη του γιατί οι απελθούσες Πολιτικές ηγεσίες του
Υπουργείου Παιδείας περιφρόνησαν τις νοµικές προτάσεις του
IdEF,

πράττοντας

τεκµηριωµένα

τα

τους

αντίθετα

είχε

από

παραθέσει

αυτά

που

(ακόµα

και

νοµικώς
εξωδίκως)

εκθέτοντας σε κίνδυνο το ∆ηµόσιο συµφέρον και τους Έλληνες
φορολογούµενους.
•

Επισηµαίνει ότι παρά τις νοµικές του αντιρρήσεις, το Γαλλικό
Κολλέγιο

IdEF,

εφήρµοσε

µε

ευλάβεια

τις

διατάξεις

του

Ν.3696/2008, ενώ συγχρόνως προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,

η

τροποποιήσεις

οποία
του

παρενέβη
νόµου,

άµεσα,

αλλά

εξ’

και

ου

στο

και

οι

Συµβούλιο

τρεις
της

Επικρατείας.
•

Καλεί τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους να
ενηµερωθούν για τα προγράµµατα Νοµικής και Οικονοµιας &
∆ιοίκησης που παρέχει στην Ελλάδα το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF
σε σύµπραξη µε το Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13, τα οποία
οδηγούν στην απόκτηση των αναγνωρισµένων πτυχίων της
Σορβόννης.

•

Καλεί τις αρµόδιες διοικητικές αρχές και τους υπεύθυνους
φορείς

ενηµέρωσης

καταναλωτή)

να

(∆ΣΑ,

ΟΕΕ,

∆ΟΑΤΑΠ,

επικαιροποιήσουν

τις

Συνήγορος

πληροφορίες

του
που

παρέχουν στους ενδιαφερόµενους, αναφέροντας σαφώς ότι τα
πτυχία που απονέµει το Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 µετά από
φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένα, διότι,
η παρεχόµενη εκπαίδευση «δεν αποτελεί µέρος του ελληνικού

εκπαιδευτικού συστήµατος» αλλά του Γαλλικού εκπαιδευτικού
συστήµατος. Κάθε άλλη ενηµέρωση που αφορά τα εν λόγω
πτυχία είναι απο ελλιπής έως παραπλανητική και δεν συνάδει µε
το κύρος των προαναφερθέντων αρχών και φορέων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ
Πρόεδρος του Κολλεγίου IdEF που συµπράττει µε το ∆ηµόσιο
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 membre de Sorbonne
Paris Cité
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