ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008
∆ελτίο Τύπου
Θέµα: Παραπλανητικές διαφηµίσεις Κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.
Καθηµερινά βλέπουν το φως της δηµοσιότητας διαφηµίσεις κέντρων παροχής
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στους νέους που δεν
εισήχθησαν στα ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύµατα. Σε
αρκετές από τις διαφηµίσεις δηλώνεται ότι παρέχονται «αναγνωρισµένες από το
κράτος πανεπιστηµιακές σπουδές» στην Ελλάδα και ότι χορηγούνται πανεπιστηµιακοί
τίτλοι σπουδών, όπως Bachelor, Master, MBA, PhD κλπ. Με αφορµή αυτά τα
δηµοσιεύµατα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος πέρυσι είχε εκδώσει Σύσταση
προς τους προµηθευτές για το ίδιο ζήτηµα, επιθυµεί να παρέµβει εκ νέου προς
προστασία των νέων καταναλωτών που επιθυµούν να σπουδάσουν, καθώς και των
οικογενειών τους που θα καταβάλλουν το ανάλογο οικονοµικό τίµηµα,
διευκρινίζοντας τα εξής:
1. Ο νόµος 3696/2008 (ΦΕΚ Α’ 177/25-8-2008) για την ίδρυση και λειτουργία
κολεγίων στην Ελλάδα απαιτεί από τα κολέγια να αδειοδοτηθούν εντός του
προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων υπό αυστηρά κριτήρια επάρκειας, προσωπικού, προγράµµατος
σπουδών κ,λπ., τα οποία καθορίζονται στο νόµο.
2. Τα Κολέγια υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους
πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και µόνο τον
τίτλο «Κολέγιο». Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον
καθιερούµενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται ακόµα από τον νόµο στα Κολέγια
να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήµιο, Σχολή, Οργανισµός, Ινστιτούτο, Ακαδηµία ή
να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυµία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως
προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Απαγορεύεται, τέλος, η αναγραφή στη
χορηγούµενη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών άλλης ονοµασίας από αυτήν στην
οποία είναι αναγνωρισµένα.
3. Ο νόµος ορίζει ακόµα ρητά ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολέγια δεν είναι
ισότιµα µε τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού συστήµατος
τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.. Συνεπώς, οι εν λόγω
βεβαιώσεις φοίτησης δεν παρέχουν, όπως συχνά αναφέρεται παραπλανητικά στις
διαφηµίσεις, δικαίωµα εγγραφής των αποφοίτων στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο,
όπως είναι ο δικηγορικός σύλλογος.
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4. Επιπλέον, η επίκληση αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων
τους γίνεται βάσει 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.
5. Αποκλειστικά και µόνο Κολέγια που θα αδειοδοτηθούν µπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύµπραξη µε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της αλλοδαπής, ιδίως µε τη νοµική µορφή της συµφωνίας πιστοποίησης
(validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising). Υπηρεσίες εκπαίδευσης
και κατάρτισης σε σύµπραξη µε ιδρύµατα της αλλοδαπής δεν µπορούν να παρέχονται
από παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Κολεγίου.
6. Τα Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών που διέπονται από το ν.δ της 9/9 Οκτ. 1935
(ΦΕΚ 451/1935), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1966/1991
(ΦΕΚ 147 Α’), οφείλουν να αδειοδοτηθούν µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, άλλως κινδυνεύουν µε επιβολή προστίµων και διακοπή
λειτουργίας.
Ενόψει των ανωτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» καλεί τους
εκπροσώπους των εν λόγω εκπαιδευτηρίων να απέχουν από αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές, καθώς και από παραπλανητικές πράξεις ή παραλείψεις ως προς τις
παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που θίγουν τα συµφέροντα των καταναλωτών.
Παράλληλα, συνιστά στους προµηθευτές να παρέχουν αντικειµενική πληροφόρηση
στους καταναλωτές ως προς τη νοµική φύση των σπουδών και την επαγγελµατική
κατοχύρωση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, υπενθυµίζοντάς τους τις
προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.
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