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Περίληψη 

Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι 

υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση που 

χορηγήθηκε σε Έλληνα, ο οποίος έχει τίτλο από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.), ακόμη και αν μέρος των σπουδών του έγινε στην Ελλάδα, δηλαδή να 

ξεκίνησε τις σπουδές του σε κάποιο από τα ιδιωτικά εργαστήρια της Ελλάδας και να 

τις ολοκλήρωσε σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της Ε.Ε., το οποίο συνεργάζεται με 

ελληνικό Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών - Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕυρΚ, για το 

αν επηρεάζει την υποχρέωση της Ελλάδας για αναγνώριση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων το γεγονός ότι ο σχετικός τίτλος έχει αποκτηθεί από ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια, μη αναγνωριζόμενα ως τέτοια από την εθνική νομοθεσία. 

 

Κείμενο: 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2006, με την εξής σύνθεση: 

Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Δ. Πετρούλιας, Π. 

Κοτσώνης, Ε. Νίκα, Δ. Γρατσίας, Σύμβουλοι, Η. Τσακόπουλος, Ο. Ζύγουρα, 

Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 5 Φεβρουαρίου 2004 αίτηση: 

του Θ. Χ., κατοίκου Νέας Χ. Αττικής (Ν *), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος 

που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 

κατά 1) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος παρέστη με 

τον Α. Μ., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 2) του Οργανισμού 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ο οποίος παρέστη με τον 

δικηγόρο Α. Κωνσταντέλια (Α.Μ. 10172), που τον διόρισε με απόσπασμα πρακτικού 

το Δ.Σ. του Οργανισμού. 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 16/23-4-2003 

απόφαση του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.). 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Δ. 

Γρατσία. 
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Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του Οργανισμού και τον 

αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της υπό κρίση 

αιτήσεως. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου και 

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο 

παράβολο (1258609 και 1522818/2004 ειδικά έντυπα παραβόλου). 

2. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση, εισαγομένη ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως 

του Τμήματος λόγω σπουδαιότητος, ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως 

16/23.4.2003 του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.). Με την απόφαση αυτή απερρίφθη το αίτημα, με το 

οποίο ο αιτών, επικαλούμενος την οδηγία 92/51/ΕΟΚ και το Π.Δ. 231/1998, με το 

οποίο μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η εν λόγω οδηγία, είχε ζητήσει, 

προκειμένου να ασκήσει στην Ελλάδα το επάγγελμα του οπτικού, την αναγνώριση 

του επαγγελματικού τίτλου του οπτικού, τον οποίον απέκτησε, κατά τους ισχυρισμούς 

του, στην Ιταλία. 

3. Επειδή, εν όψει του αντικειμένου της κρινομένης αιτήσεως, η οποία αφορά στην 

άσκηση επαγγέλματος, καθώς και των οριζομένων σχετικώς στο άρθρο 4 παράγραφος 

1 περίπτωση α' του Π.Δ. 361/2001 "Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του 

Συμβουλίου της Επικρατείας" (Α' 244), η κρινομένη αίτηση αρμοδίως εισάγεται 

ενώπιον του Δ' Τμήματος (βλ. ΣτΕ 3977/2003 επταμελούς, 3995/2003 επταμελούς). 

4. Επειδή στο άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: "1. (...). 2. Η παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 

επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων (...). 5. Η ανώτατη εκπαίδευση 

παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του 

Κράτους (...). 7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το 

Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 

τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα 

επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 8. Νόμος ορίζει 

τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία 

εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που 
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ασκείται πάνω σ' αυτά ( ... ). Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες 

απαγορεύεται. 9 ( ... )". 

5. Επειδή, η παρατεθείσα ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 

Συντάγματος αφορά στη γενική εκπαίδευση και μόνον, ενώ τα της επαγγελματικής 

και κάθε άλλης ειδικής εκπαιδεύσεως ρυθμίζονται στην παράγραφο 7 του αυτού 

άρθρου 16, καθ' ερμηνείαν της οποίας το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί τα 

εξής: Ο συντακτικός νομοθέτης, λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο την ιδιαίτερη φύση και 

αποστολή της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως όσο και τη συνεχώς αυξανόμενη 

σπουδαιότητά της στη σύγχρονη ζωή, όρισε ότι, σε όλες τις βαθμίδες της, η 

επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται κατ' αρχήν από το Κράτος και καθιέρωσε 

ιδιαίτερο καθεστώς για τις ανήκουσες στην ανώτερη εκπαίδευση σχολές της 

κατηγορίας αυτής, καθώς και για τα δικαιώματα των αποφοίτων τους. Από τη 

συνταγματική αυτή διάταξη δεν συνάγεται, εν τούτοις, ότι επιβάλλεται η παροχή της 

παιδείας αυτής αποκλειστικώς από το Κράτος. Συνεπώς, προκειμένου περί 

επαγγελματικής ή κάθε άλλης ειδικής εκπαιδεύσεως, το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει 

ατομικό δικαίωμα των ιδιωτών να ιδρύουν τέτοιες σχολές, χωρίς, όμως, και να 

απαγορεύει την ίδρυση εκπαιδευτηρίων τέτοιας φύσεως από ιδιώτες. Η ρύθμιση, 

επομένως, του ζητήματος της ιδρύσεως εκπαιδευτηρίων της κατηγορίας αυτής από 

ιδιώτες έχει ανατεθεί, από το Σύνταγμα, στον κοινό νομοθέτη, ο οποίος μπορεί να 

επιτρέψει ή να απαγορεύσει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων σχολών, ύστερα από 

εκτίμηση της επάρκειας των αντίστοιχων δημόσιων σχολών προς κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών, εν όψει και των κατευθύνσεων και αναγκών της εθνικής 

οικονομίας, των γενικότερων επιπτώσεων από τη λειτουργία τέτοιων εκπαιδευτηρίων 

και όλων, εν γένει, των συναφών παραμέτρων (ΣτΕ 576/1981 Ολομελείας, 2287/2001 

Ολομελείας). Κατά την κρατήσασα όμως άποψη στο Δικαστήριο, η ευρεία ευχέρεια, 

την οποία χορήγησε στον κοινό νομοθέτη το άρθρο 16 παράγραφος 7 του 

Συντάγματος προς ρύθμιση των ανωτέρω, αναγομένων στην επαγγελματική 

εκπαίδευση, ζητημάτων, έχει πλέον περιορισθεί, κατά το μέτρο που το πεδίο 

εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων διασταυρώνεται ήδη με το πεδίο 

εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

οι οποίοι αφορούν στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των προσώπων και των υπηρεσιών, καθώς και με το πεδίο εφαρμογής των 

συνδεομένων με τις ελευθερίες αυτές κανόνων του παραγώγου κοινοτικού δικαίου, οι 

οποίοι αφορούν στην αναγνώριση τίτλων που πιστοποιούν επαγγελματική 
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εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί, όπως, άλλωστε, και το σύνολο των 

κανόνων του πρωτογενούς και του παραγώγου κοινοτικού δικαίου, έχουν, δυνάμει 

των οριζομένων στο άρθρο 28 του Συντάγματος και της κυρώσεως της Συνθήκης 

Προσχωρήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες με το Ν. 945/1979 (Α΄ 

170), τυπική ισχύ υπέρτερη του κοινού νόμου. Εν όψει τούτου, οι εθνικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρίσεως 

επαγγελματικών δικαιωμάτων (το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν συμπίπτει, κατ' 

αρχήν, με το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων περί της ακαδημαϊκής αναγνωρίσεως 

των τίτλων σπουδών βλ. περί του τελευταίου τούτου ζητήματος ΣτΕ 3457/1998 

Ολομελείας) πρέπει, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο άποψη, να ερμηνεύονται 

υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που γεννούν για τον κοινό νομοθέτη οι 

προμνησθείσες κρίσιμες διατάξεις του πρωτογενούς και του παραγώγου κοινοτικού 

δικαίου. Κατά την άποψη, όμως, των Συμβούλων Δ. Πετρούλια και Ε. Νίκα, όπως 

αυτή αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω, στη δωδέκατη σκέψη, σύμφωνα με τα άρθρα 

149 και 150 της Συνθήκης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και η οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος αφ' ενός και το περιεχόμενο και η οργάνωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης αφ' ετέρου ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών 

μελών, τα όργανα δε της Κοινότητας υποχρεούνται να σέβονται τις εθνικές διατάξεις, 

όπως είναι εκείνες του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος, τις οποίες θεσπίζουν 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους αυτής. Η υποχρέωση αυτή 

σεβασμού απορρέει, όχι μόνον από τις ειδικές ρητές διατάξεις των άρθρων 149 παρ. 1 

και 150 παρ. 1 της Συνθήκης, αλλά και από τη γενική διάταξη του άρθρου 5 (πρώην 

άρθρο 3Β), που ορίζει ότι η Κοινότητα δρα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων που της 

αναθέτει και των στόχων που ορίζει η παρούσα Συνθήκη, καθώς και από τον κανόνα 

που επιβάλλει όχι μόνο στα κοινοτικά όργανα αλλά και στα κράτη μέλη αμοιβαία 

καθήκοντα ειλικρινούς συνεργασίας, κανόνα ο οποίος ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, και 

το άρθρο 10 (πρώην άρθρο 5) της Συνθήκης. Τούτο δε ισχύει ιδίως όταν πρόκειται 

για διατάξεις συνταγματικού δικαίου (βλ. την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ε.Κ., 

της 11.2.1992, υποθ. Τ-16/90, Π., Συλλ. 1992, σελ. ΙΙ 89 επόμ., σκ. 51 καθώς και την 

απόφαση του ΔΕΚ της 10.2.1983, υπόθ. 230/81, Λουξεμβούργο κατά Κοινοβουλίου, 

Συλλ. 1983, σ. 255 επομ., στην οποία παραπέμπει). Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα 

περιορισμού από το κοινοτικό δίκαιο της ευχέρειας, που παρέχει το άρθρο 16 παρ. 7 

του Συντάγματος στον κοινό νομοθέτη να επιτρέπει την ίδρυση από ιδιώτες σχολών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, έως και ανώτερης βαθμίδας, θέμα που ανάγεται στην 
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οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο μέτρο που η απαγόρευση αυτή είναι 

γενική, δηλαδή αφορά αδιακρίτως τόσο έλληνες πολίτες όσο και πολίτες των άλλων 

κρατών μελών. Όσον δε αφορά ειδικώς την απαγόρευση ίδρυσης από ιδιώτες σχολών 

ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία, κατά την ελληνική νομοθεσία, 

πραγματοποιείται η εκπαίδευση που παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος 

του οπτικού, αυτή επιβάλλεται ευθέως από το άρθρο 16 του Συντάγματος και είναι 

απόλυτη και γενική, χωρίς δηλαδή διάκριση με βάση την ιθαγένεια των 

ενδιαφερομένων ιδιωτών. 

6. Επειδή, εξ άλλου, με το άρθρο 1 του Ν. 971/1979 "Περί ασκήσεως του 

επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών" (Α' 223) ορίσθηκαν τα 

εξής: "1. Δια την άσκησιν του επαγγέλματος του οπτικού απαιτείται άδεια, η οποία 

χορηγείται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Η ανωτέρω άδεια 

χορηγείται υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τους πτυχιούχους του 

Τμήματος Οπτικών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαιδεύσεως της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής (...)". Ακολούθησε το Π.Δ. 

83/1989 (Α' 37), με το άρθρο 5 του οποίου ορίσθηκε ότι η άδεια ασκήσεως στην 

Ελλάδα του επαγγέλματος του οπτικού χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους πτυχιούχους των 

Τμημάτων Οπτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), τα οποία υπήχθησαν στη συνέχεια, 

με το Ν. 2916/2001 (Α' 114), στην ανώτατη εκπαίδευση. Εξ άλλου, στο άρθρο 5 

παράγραφος 6 του Ν.Δ. της 9/9.10.1935, με τίτλο "Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως των κειμένων περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως διατάξεων" (Α' 

451), προβλέπεται ότι "τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν δικαιούνται να 

χορηγώσιν οιονδήποτε τίτλον σπουδών, πλην απλών βεβαιώσεων περί του χρόνου 

καθ' ον ειργάσθη ο μαθητευόμενος και περί της επιδόσεως αυτού", ενώ στο άρθρο 15 

παράγραφος 3 του Ν. 1966/1991 (Α' 147) προβλέπονται τα εξής: "Από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, στους προσερχομένους για εγγραφή σε εργαστήριο ελευθέρων 

σπουδών σπουδαστές, χορηγείται υποχρεωτικά και με απόδειξη παραλαβής από το 

λογιστήριο του εργαστηρίου, μαζί με το οικείο τριπλότυπο καταβολής δικαιώματος 

εγγραφής ή προκαταβολής διδάκτρων, έντυπη δήλωση υπογραφόμενη από τον 

ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εργαστηρίου, στην οποία αναφέρεται ρητά 

ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί μετά το πέρας των σπουδών δεν αποτελεί, κατά 
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νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής 

μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ( ... )". 

7. Επειδή η Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, όπως το κείμενό 

της ενοποιήθηκε με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, κυρωθείσα με το Ν. 2691/1999, Α' 

47 (εφεξής: Συνθήκη), ορίζει στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ότι "εξασφαλίζεται η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Κοινότητας", στο άρθρο 40 

παράγραφος 1 ότι " το Συμβούλιο (...) λαμβάνει, με οδηγίες ή κανονισμούς, τα 

αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 39 (...)", στο άρθρο 43 ότι "οι περιορισμοί της ελευθερίας 

εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου 

κράτους μέλους απαγορεύονται (...)", στο άρθρο 47 παράγραφος 1 ότι "για να 

διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, το 

Συμβούλιο (...) εκδίδει οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων", στο άρθρο 49 ότι "οι περιορισμοί της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας απαγορεύονται όσον αφορά τους 

υπηκόους των κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος της Κοινότητας 

άλλο από εκείνο του αποδέκτου της παροχής (...)" και στο άρθρο 55 ότι οι διατάξεις 

των άρθρων 45 έως και 48 (επομένως και η διάταξη του άρθρου 47 παράγραφος 1) 

της Συνθήκης εφαρμόζονται και επί των θεμάτων που αφορούν την κατοχυρουμένη 

στο άρθρο 49 ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Περαιτέρω, η Συνθήκη ορίζει στο 

άρθρο 149 τα εξής: "1. Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 

επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό 

απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη 

ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητά των κρατών μελών για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την 

πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. 2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως 

στόχο: - (...). - να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ 

άλλων και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών - 

(...). 3 (...) ". Τέλος, στο άρθρο 150 της Συνθήκης ορίζονται τα εξής: "1. Η Κοινότητα 

εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει 

τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των 

κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο: - (...). - (...). - να διευκολύνει 

την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ενίσχυση της κινητικότητας 
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των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και ιδίως των νέων. - (...). 3. (...)". Κατ' 

επίκληση των παρατεθεισών ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 40, 47 παράγραφος 1 

και 55 της Συνθήκης (τότε άρθρων 49, 57 παράγραφος 1 και 66, αντιστοίχως), 

εκδόθηκε αρχικώς η οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τιτλοφορούμενη "σχετικά 

με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών", ΕΕ L 19 

(εφεξής: οδηγία 89/48). Με την οδηγία αυτή (η οποία αντικαθίσταται, από 

20.10.2007, από τη νεώτερη σχετική οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τίτλο "σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων", ΕΕ L 255? βλ. άρθρο 62 της νεώτερης αυτής οδηγίας) 

θεσπίσθηκε, με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 

και των υπηρεσιών, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των θεμελιωδών στόχων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητος (βλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ' της Συνθήκης), 

ένα γενικής εφαρμογής σύστημα αναγνωρίσεως διπλωμάτων τριτοβαθμίου 

εκπαιδεύσεως, το οποίο έχει, όπως προκύπτει από το προοίμιο και τα οριζόμενα στα 

άρθρα 1 και 2 της οδηγίας αυτής, τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α) Αφορά 

διπλώματα τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε κοινοτικούς 

υπηκόους από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, πιστοποιούν επαγγελματική 

εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και επιτρέπουν στους κατόχους τους την 

πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα και την άσκησή του στο 

ανωτέρω κράτος μέλος και β) Αποβλέπει στην κτήση, από τους ανωτέρω κοινοτικούς 

υπηκόους, του δικαιώματος να ασκούν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, το 

αντίστοιχο, νομοθετικώς κατοχυρωμένο, επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος (κράτος 

μέλος υποδοχής), διάφορο εκείνου στο οποίο απέκτησαν το δίπλωμά τους. 

Ακολούθησε η οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με τίτλο "σχετικά με ένα δεύτερο 

γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 

συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ", ΕΕ L 209 (εφεξής: οδηγία 92/51). Με την 

οδηγία αυτή, η οποία εκδόθηκε κατ' επίκληση των αυτών ως άνω άρθρων 40, 47 

παράγραφος 1 και 55 (τότε άρθρων 49, 57 παράγραφος 1 και 66) της Συνθήκης και 

αντικαθίσταται, από 20.10.2007, από τη νεώτερη σχετική οδηγία 2005/36, περί της 

οποίας έγινε ήδη λόγος ανωτέρω, θεσπίσθηκε ένα συμπληρωματικό γενικό σύστημα 

αναγνωρίσεως των επαγγελματικών σπουδών, με σκοπό να καλυφθούν τα επίπεδα 

εκπαιδεύσεως τα οποία δεν εκαλύπτοντο από το σύστημα της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, 

σύστημα, το οποίο, όπως ήδη εξετέθη, αφορά, αποκλειστικώς και μόνον, τίτλους 
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τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως χορηγηθέντες έπειτα από σπουδές τριετούς, τουλάχιστον, 

διαρκείας. Σύμφωνα με την πέμπτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 92/51, το 

θεσπιζόμενο με την οδηγία αυτή συμπληρωματικό σύστημα βασίζεται στις ίδιες 

αρχές και περιλαμβάνει, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους κανόνες με το 

αρχικό γενικό σύστημα της οδηγίας 89/48. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της οδηγίας 

92/51 ορίζονται τα εξής: "Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται: α) ως 

δίπλωμα, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων: - 

που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα 

με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους 

μέλους. -από τον οποίον προκύπτει ότι ο κάτοχός του παρακολούθησε επιτυχώς: i) 

είτε κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, εκτός από τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 

στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (...). ii) είτε 

έναν από τους κύκλους εκπαίδευσης του παραρτήματος Γ και - από το οποίο 

προκύπτει ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για 

την πρόσβαση σε επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω 

κράτος μέλος ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, εφόσον η εκπαίδευση που 

πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερό της 

μέρος στην Κοινότητα, ή εκτός Κοινότητας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν 

εκπαίδευση σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός 

κράτους μέλους ή εφόσον ο κάτοχός του έχει τριετή επαγγελματική πείρα που 

βεβαιούται από το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει έναν εξωκοινοτικό τίτλο 

εκπαίδευσης. Εξομοιώνεται προς δίπλωμα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου 

οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει 

χορηγηθεί από αρμόδια αρχή σε κράτος μέλος, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που 

έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή του 

εν λόγω κράτους μέλους ως ισοτίμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια 

δικαιώματα πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή άσκησής του. β) 

(...). γ (...). δ) ως κράτος μέλος υποδοχής, το κράτος μέλος στο οποίο ο υπήκοος 

κράτους μέλους ζητεί να ασκήσει ένα επάγγελμα το οποίο είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένο ενώ δεν έχει αποκτήσει στο εν λόγω κράτος μέλος τον ή τους τίτλους 

εκπαίδευσης (...) που επικαλείται (...). ε) ως νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, η 

δραστηριότητα ή το σύνολο νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα κράτος μέλος. στ) ως 

νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η επαγγελματική 
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δραστηριότητα για την πρόσβαση στην οποία ή για την άσκησή της ή έναν από τους 

τρόπους ασκήσεώς της σε ένα κράτος μέλος απαιτείται, αμέσως ή εμμέσως, βάσει 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, η κατοχή τίτλου εκπαίδευσης 

(...) ζ) ως νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση, την εκπαίδευση η οποία: - 

προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και - συνίσταται σε 

κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση, 

πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος, των οποίων η διάρθρωση και το 

επίπεδο ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν 

λόγω κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς 

τούτο αρχής. η) (...)". Η αυτή οδηγία 92/51 ορίζει, στο άρθρο 2, ότι "εφαρμόζεται 

στους υπηκόους κράτους μέλους οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή μισθωτοί, νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος 

υποδοχής", ενώ στο άρθρο 3 ορίζει τα εξής: "Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της 

οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, όταν στο κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή 

δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα 

αυτό ή την εξάσκησή του υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλουμένη 

την έλλειψη προσόντων: α) αν ο αιτών κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στην 

παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ και το οποίο επιβάλλεται από άλλο 

κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκησή του στο 

έδαφός του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος ή β) (...)". Στο άρθρο 4 της 

αυτής οδηγίας 92/51 προβλέπονται, εξ άλλου, τα εξής: "1. Το άρθρο 3 δεν θίγει την 

ευχέρεια του κράτους μέλους υποδοχής να απαιτεί επί πλέον από τον αιτούντα: α) να 

αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την 

οποία επικαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), είναι κατά 

ένα τουλάχιστον έτος κατώτερη από τη διάρκεια που απαιτείται στο κράτος μέλος 

υποδοχής (...). Εν τούτοις, δεν μπορεί να απαιτηθεί επαγγελματική πείρα από 

αιτούντα ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί κύκλο σπουδών 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερη 

περίπτωση ή διπλώματος όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

89/48/ΕΟΚ και ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε κράτος μέλος 

υποδοχής, στο οποίο απαιτείται η κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί έναν από τους 

κύκλους σπουδών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ. β) να πραγματοποιήσει 
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πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη κατ' ανώτατο όριο ή να υποβληθεί σε 

δοκιμασία επάρκειας: - όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β) αφορά τομείς θεωρητικών ή/και πρακτικών 

γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από το δίπλωμα, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, που απαιτείται 

στο κράτος μέλος υποδοχής ή - (...). Εάν το κράτος μέλος υποδοχής κάνει χρήση της 

δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, οφείλει να 

παρέχει στον αιτούντα την επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και 

δοκιμασίας επάρκειας, Εάν το κράτος μέλος υποδοχής που απαιτεί δίπλωμα όπως 

αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή στην παρούσα οδηγία, προτίθεται να 

θεσπίσει παρεκκλίσεις από την ευχέρεια επιλογής του αιτούντος, εφαρμόζεται η 

διαδικασία του άρθρου 14. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος 

σημείου, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έχει το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα 

στην πρακτική άσκηση προσαρμογής και τη δοκιμασία επάρκειας στην περίπτωση: - 

(...) - κατά την οποία το κράτος μέλος υποδοχής εξαρτά την πρόσβαση στο επάγγελμα 

ή την άσκησή του από την κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 

89/48/ΕΟΚ και του οποίου μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης είναι η επιτυχής 

ολοκλήρωση κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης από τρία 

έτη (...) και ο αιτών είναι κάτοχος (...) διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα 

οδηγία (...). 2. Πάντως, το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να εφαρμόζει 

σωρευτικά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β)". Περαιτέρω, η οδηγία 

92/51 ορίζει, στο μεν άρθρο 11 παράγραφος 1 ότι "η αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής αναγνωρίζει, στους υπηκόους των κρατών μελών που πληρούν τους 

όρους πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα και άσκησής του στο 

έδαφός του, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους 

υποδοχής που αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα", στο δε άρθρο 12 παράγραφος 1 

ότι "το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται προς απόδειξη της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 ως 9 τα έγγραφα, τα οποία έχουν 

εκδώσει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (...)" και προβλέπει, στο άρθρο 14, τη 

διαδικασία, την οποία οφείλει να τηρήσει ένα κράτος μέλος (διαβίβαση της σχετικής 

διατάξεως στην Επιτροπή, Π ορισμένης προθεσμίας χωρίς η Επιτροπή να διατυπώσει 

σχετικές αντιρρήσεις κ.λπ.) προκειμένου να θεσπίσει, στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται τούτο ρητώς από την οδηγία 92/51, παρεκκλίσεις από το εισαγόμενο με 

αυτήν σύστημα. Τέλος, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 1 του Παραρτήματος Γ της 
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οδηγίας 92/51, το οποίο τιτλοφορείται "Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής 

διάρθρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο δεύτερη 

περίπτωση σημείο ii)", δίπλωμα υπό την έννοια της οδηγίας αποτελεί (υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές τασσόμενες από την οδηγία προϋποθέσεις) 

και ο τίτλος από τον οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του παρακολούθησε επιτυχώς την 

παρεχόμενη στην Ιταλία εκπαίδευση στον τομέα των οπτικών ("ottico"). 

8. Επειδή η οδηγία 92/51 μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 

231/1998 (Α' 178), το οποίο προβλέπει στο άρθρο 13 ότι "αρμόδια αρχή για να 

δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Διατάγματος, είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για τη χορήγηση της 

άδειας άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος" και ορίζει 

περαιτέρω, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, τα εξής: "Συνιστάται στον "Οργανισμό 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (Ο.Ε.Ε.Κ.) συλλογικό όργανο υπό 

την ονομασία "Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ)". Έργο του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. είναι η εξέταση του φακέλου 

του ενδιαφερομένου κατόπιν εισηγήσεως του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργείου και η 

διατύπωση γνώμης προς το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων επαγγελματικής αναγνώρισης βάσει των διατάξεων του παρόντος 

Διατάγματος. Η ανωτέρω γνώμη δεσμεύει το αρμόδιο Υπουργείο για την έκδοση 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (...)". 

9. Επειδή, κατά τα οριζόμενα στις παρατεθείσες στην προηγουμένη σκέψη διατάξεις 

των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 1 του Π.Δ. 231/1998, η γνώμη, την οποία 

διατυπώνει στην προσβαλλομένη απόφασή του το Συμβούλιο Επαγγελματικής 

Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (εφεξής: Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), κωλύει 

την αποδοχή, από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας (ήδη 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), του αιτήματος του αιτούντος περί 

αναγνωρίσεως του επαγγελματικού τίτλου που απέκτησε, κατά τους ισχυρισμούς του, 

στην Ιταλία. Κατά συνέπεια, η προσβαλλομένη απόφαση του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. αποτελεί 

αρνητική σύμφωνη γνώμη, παραδεκτώς πληττόμενη με την υπό κρίση αίτηση, η 

οποία ασκείται, εξ άλλου, εμπροθέσμως, δοθέντος ότι δεν προκύπτει από το φάκελο 

κοινοποίηση της προσβαλλομένης αποφάσεως του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ στον αιτούντα ούτε 

πλήρης, εκ μέρους του, γνώση της αποφάσεως αυτής, σε χρόνο απέχοντα πέραν των 

εξήντα ημερών από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως. 
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10. Επειδή, εν όψει των εκτεθέντων στην προηγουμένη σκέψη, παθητικώς 

νομιμοποείται στην παρούσα δίκη μόνον ο "Οργανισμός Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (εφεξής: Ο.Ε.Ε.Κ), ο οποίος έχει ιδρυθεί ως νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ν. 2009/1992, Α' 18) και 

στον οποίον υπάγεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του Π.Δ. 

231/1998, το εκδόν την προσβαλλομένη πράξη Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. Κατά συνέπεια, η 

παράσταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά τη συζήτηση 

της υποθέσεως στο ακροατήριο πρέπει να λογισθεί ως παρέμβαση υπέρ του κύρους 

της προσβαλλομένης πράξεως, ασκηθείσα προφορικώς κατ' εφαρμογή των 

οριζομένων στο άρθρο 21 παράγραφος 2 περίπτωση β' του Π.Δ. 18/1989 

"Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" (Α' 8). 

11. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών υπέβαλε την 

αίτηση περί αναγνωρίσεως του επαγγελματικού τίτλου του στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας την 22.2.2002 (αριθμός πρωτοκόλλου Υ7γ/Γ.Π. 20033/22.2.2002). Ο 

φάκελος της αιτήσεως διαβιβάσθηκε στον Ο.Ε.Ε.Κ., συνοδευόμενος από εισήγηση, η 

οποία είχε, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη ήδη πράξη του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, το 

εξής περιεχόμενο : α) Ο αιτών ολοκλήρωσε, κατά τα έτη 1997-8 και 1998-9, διετή 

κύκλο σπουδών Οπτικής στο Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici - Vinci - 

Firenze (Ιταλία) (εφεξής: I.R.S.O.O.) και έλαβε άδεια ασκήσεως του βοηθητικού 

ιατρικού επαγγέλματος του οπτικού (Αttestato di abilitazione all' esercizio dell' arte 

ausiliaria sanitaria di ottico)? κατέχει, ως εκ τούτου, δίπλωμα, το οποίο εμπίπτει στον 

ορισμό του άρθρου 2 του Π.Δ. 231/1998 (το οποίο αποδίδει το άρθρο 1 της οδηγίας 

92/51), σε συνδυασμό προς τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ' του αυτού Π.Δ. (το 

οποίο αποδίδει το Παράρτημα Γ' της οδηγίας 92/51 ). β) Ο αιτών ολοκλήρωσε στο 

I.R.S.O.O. μονοετή κύκλο σπουδών Οπτομετρίας (1999-2000) και έλαβε σχετικό 

δίπλωμα. γ) Σύμφωνα με το από 10.12.2001 έγγραφο του I.R.S.O.O προς τον 

Ο.Ε.Ε.Κ και τον συνημμένον στο έγγραφο αυτόν Πίνακα Β', ο αιτών δεν 

παρακολούθησε τις σπουδές του στην έδρα του Ινστιτούτου I.R.S.O.O. στην Ιταλία, 

αλλά φοίτησε στην Ελλάδα, στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών με την επωνυμία 

"ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε." και έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και, στη συνέχεια, 

μετέβη στην έδρα του I.R.S.O.O., στην Ιταλία, όπου παρακολούθησε κύκλο 

"σπουδών εμβάθυνσης", διαρκείας τριακοσίων ωρών και έλαβε μέρος στις εξετάσεις 

για την κτήση της αναφερθείσης ανωτέρω αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του 

οπτικού. γ) Ο αιτών δεν άσκησε το επάγγελμα του οπτικού στην Ιταλία. Η εν λόγω 
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εισήγηση κατέληγε, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, στο εξής συμπέρασμα: "Να γίνει 

δεκτή η αίτηση του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση να κληθεί να δηλώσει 

εγγράφως το μέτρο αναπλήρωσης που επιθυμεί, επειδή τα επαγγελματικά προσόντα 

του υπολείπονται αυτών που απαιτούνται για το επάγγελμα του Οπτικού στην 

Ελλάδα, λόγω διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης μεταξύ του κράτους καταγωγής 

(Ιταλία) που οδηγεί σε άδεια άσκησης του βοηθητικού ιατρικού επαγγέλματος του 

Οπτικού και της Ελλάδας (χώρας υποδοχής), όπου το νομοθετικά κατοχυρωμένο 

επάγγελμα του Οπτικού απαιτεί πτυχίο Τ.Ε.Ι. και άδεια άσκησης επαγγέλματος". 

Ακολούθησε η έκδοση της προβαλλομένης πράξεως του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., με την οποία 

το όργανο αυτό ετάχθη κατά της αποδοχής του αιτήματος του αιτούντος, 

λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής στοιχεία: α) Την προμνησθείσα εισήγηση της οικείας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 231/1998, 

από το οποίο, κατά το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., συνάγεται ότι "η εκπαίδευση που πιστοποιείται 

από τον επαγγελματικό τίτλο πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος (...), σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις 

διατάξεις ενός κράτους μέλους". γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1989, σύμφωνα με τις 

οποίες το επάγγελμα του οπτικού ασκείται στην Ελλάδα από πτυχιούχους των 

οικείων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. δ) Το έγγραφο 3082.15/30/Α/0287/ 15.1.2001 της 

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στο 

οποίο, σε απάντηση ερωτήματος, διατυπωθέντος με το έγγραφο Ε/24113/13.11.2000 

του Προέδρου του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., αναφέρεται ότι, κατά την άποψη της Νομικής 

Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "η φοίτηση σε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμιστικές διατάξεις ενός κράτους 

μέλους αποτελεί συστατικό στοιχείο του πυρήνα της έννοιας του διπλώματος κατά τις 

διατάξεις της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ". ε) Το προαναφερθέν, από 10.12.2001 έγγραφο 

του Ι.R.S.O.O προς τον Ο.Ε.Ε.Κ, από το οποίο προκύπτει ότι "ο αιτών φοίτησε, κατά 

το μεγαλύτερο μέρος σε ελληνικό εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που, κατά τις 

διατάξεις του Ν. 1966/1991 και του Ν.Δ. της 9/9.10.1935, δεν παρέχει εκπαίδευση 

και δεν αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία ως εκπαιδευτικό ίδρυμα 

οποιουδήποτε επιπέδου". 

12. Επειδή, από τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, συνάγεται ότι το αίτημα, με 

το οποίο ο αιτών είχε ζητήσει, προκειμένου να ασκήσει το νομοθετικώς 

κατοχυρωμένο στην Ελλάδα επάγγελμα του οπτικού, την αναγνώριση, κατ' εφαρμογή 

της οδηγίας 92/51, του τίτλου που του χορήγησε το εδρεύον στην Ιταλία Ινστιτούτο 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



I.R.S.O.O, απερρίφθη από το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. για το λόγο ότι οι σπουδές, μετά το πέρας 

των οποίων χορηγήθηκε στον αιτούντα ο ανωτέρω τίτλος, πραγματοποιήθηκαν, κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους, σε φορέα (την "ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε"), ο οποίος εδρεύει 

στην Ελλάδα και δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από την ελληνική 

νομοθεσία. Τίθεται ήδη το ζήτημα αν η αιτιολογία αυτή ευρίσκει έρεισμα στις 

διατάξεις της οδηγίας 92/51, ερμηνευόμενες υπό το φως των κρισίμων για το θέμα 

διατάξεων της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, οι οποίες έχουν 

παρατεθεί ανωτέρω, στην έβδομη σκέψη. Επί του ζητήματος τούτου, ο Πρόεδρος Μ. 

Βροντάκης, οι Σύμβουλοι Π. Κοτσώνης και Δ. Γρατσίας και οι Πάρεδροι διατύπωσαν 

την εξής άποψη: Όπως ευθέως προκύπτει από τις παρατεθείσες στην έβδομη σκέψη 

διατάξεις του άρθρου 1 και του Παραρτήματος Γ της οδηγίας 92/51, ως δίπλωμα, το 

οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής, νοείται, μεταξύ άλλων, και ο 

τίτλος, από τον οποίον προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος παρακολούθησε επιτυχώς 

έναν από τους κύκλους σπουδών που μνημονεύονται στο Παράρτημα Γ της οδηγίας 

92/51, εφ' όσον, επί πλέον: α) Ο τίτλος χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους (εφεξής: κράτους μέλους προελεύσεως) β) Πιστοποιεί εκπαίδευση 

πραγματοποιηθείσα κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός της Κοινότητος και γ) 

Πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του τίτλου διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά 

προσόντα για την πρόσβαση στο οικείο επάγγελμα εντός του κράτους μέλους 

προελεύσεως (όταν απαιτείται, προς τούτο, από τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

προελεύσεως, η λήψη σχετικής αδείας) ή για την άσκησή του εντός του κράτους 

μέλους προελεύσεως (όταν η νομοθεσία του κράτους τούτου δεν απαιτεί, προς τούτο, 

άδεια αλλά αρκείται στην κτήση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, ορισμένου 

προσόντος, όπως είναι η κτήση ορισμένου τίτλου σπουδών). Σύμφωνα δε με τα 

οριζόμενα στις επίσης παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της 

οδηγίας 92/51, κάθε άλλο, πέραν του κράτους μέλους προελεύσεως, κράτος μέλος 

(εφεξής: κράτος μέλος υποδοχής) υποχρεούται να επιτρέψει στους υπηκόους 

οιουδήποτε κράτους μέλους (περιλαμβανομένων και των υπηκόων του κράτους 

μέλους υποδοχής), οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου που πληροί τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, την πρόσβαση στο αντίστοιχο, νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος 

μέλος υποδοχής, επάγγελμα (όταν απαιτείται, προς τούτο, από τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους υποδοχής, η λήψη σχετικής αδείας) ή την άσκηση τέτοιου 

επαγγέλματος (όταν η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής δεν απαιτεί, προς 

τούτο, άδεια αλλά αρκείται στην κτήση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου ορισμένων 
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προσόντων, όπως είναι η κτήση ορισμένου τίτλων σπουδών). Η μόνη εναλλακτική 

λύση που διαθέτουν συναφώς οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής είναι, εφ' όσον 

συντρέχουν οι σχετικές ειδικές προϋποθέσεις που τάσσει περιοριστικώς το άρθρο 4 

της οδηγίας, η υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε ένα από τα θεσπιζόμενα με το άρθρο 

τούτο μέτρα αντισταθμίσεως (επιβολή στον ενδιαφερόμενο της υποχρεώσεως να 

αποδείξει επαγγελματική πείρα, πραγματοποίηση, εκ μέρους του, πρακτικής 

ασκήσεως, υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας). Εν όψει των ανωτέρω, πρέπει, 

κατά την άποψη της πλειοψηφίας, να γίνει δεκτό ότι, όταν υπήκοος κράτους μέλους, 

επικαλούμενος τίτλο που πληροί τις μνημονευθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις της 

οδηγίας 92/51, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής (έστω και 

αν το κράτος μέλος υποδοχής είναι εκείνο του οποίου ο ενδιαφερόμενος φέρει την 

υπηκοότητα) να του επιτραπεί η πρόσβαση σε επάγγελμα νομοθετικώς κατοχυρωμένο 

στο κράτος μέλος υποδοχής ή η άσκηση του επαγγέλματος τούτου, οι αρχές αυτές δεν 

έχουν, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της οδηγίας 

92/51, τη δυνατότητα να απορρίψουν το αίτημα του ενδιαφερομένου (και να 

αποκλείσουν, έτσι, παντελώς την πρόσβασή του στο επάγγελμα ή την άσκησή του 

στο κράτος μέλος υποδοχής), εκ μόνου του λόγου ότι ο επίμαχος τίτλος έχει μεν 

χορηγηθεί από αρχή του κράτους μέλους προελεύσεως, αλλά κατόπιν σπουδών, το 

μεγαλύτερο τμήμα των οποίων πραγματοποιήθηκε στο κράτος μέλος υποδοχής και σε 

φορέα, ο οποίος λειτουργεί μεν ελευθέρως στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν 

αναγνωρίζεται, όμως, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στο κράτος τούτο, δυνάμει σχετικής 

γενικής διατάξεως της νομοθεσίας του. Αλλως, θα παρεχόταν, κατ' ουσίαν, 

δυνατότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου του κύρους επαγγελματικού τίτλου, 

χορηγηθέντος σε ένα κράτος μέλος, από τις αρχές των άλλων κρατών μελών και, ως 

εκ τούτου, δυνατότητα να μην αναγνωρίζεται σε ορισμένα κράτη μέλη ένας 

επαγγελματικός τίτλος που αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη, δυνατότητα η οποία 

αντιστρατεύεται τη θεμελιώδη για την κοινοτική έννομη τάξη ανάγκη της 

ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη. 

Η ως άνω εκδοχή περί της εννοίας των κρισίμων διατάξεων της οδηγίας 92/51 είναι, 

εξ άλλου, κατά την πλειοψηφούσα άποψη, η μόνη συμβατή με τις μνημονευθείσες 

ανωτέρω, στην έβδομη σκέψη, θεμελιώδεις διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων και των υπηρεσιών, η διευκόλυνση εφαρμογής των 

οποίων είναι, κατά τα ήδη εκτεθέντα ανωτέρω, ο προέχων σκοπός της θεσπίσεως της 

οδηγίας 92/51. Και τούτο για τους εξής λόγους: Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων (εφεξής: Δ.Ε.Κ.) δέχεται, κατά πάγια νομολογία, ότι τα δικαιώματα, τα 

οποία κατοχυρώνει η Συνθήκη, μπορεί να τύχουν επικλήσεως έναντι των αρχών ενός 

κράτους μέλους (κράτους μέλους υποδοχής) και από υπήκοο του τελευταίου τούτου 

κράτους, ο οποίος έχει αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα (όπως, λόγου χάριν, ένα 

τίτλο σπουδών) σε άλλο κράτος μέλος (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 8.7.1999, 

C-234/97, F. de Bobadilla, Συλλογή 1999, σ. Ι-4773, σκ. 30, της 31.3.1993, C-19/92, 

Kraus, Συλλογή 1993, σ. Ι-1663, σκ. 15 και 16, κ.λπ.). Εξ άλλου, από τη νομολογία 

του Δ.Ε.Κ. (βλ., ιδίως, την προμνησθείσα απόφαση F. de Bobadilla, σκ. 28, 29 και 31 

επ.) συνάγεται ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των οδηγιών περί αναγνωρίσεως των τίτλων που 

πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση, όπως είναι οι οδηγίες 89/48 και 92/51, η 

ανάγκη διασφαλίσεως της ακώλυτης ασκήσεως των κατοχυρουμένων στη Συνθήκη 

δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων επιβάλλει περιορισμούς στην 

ευχέρεια του κράτους μέλους υποδοχής να θεσπίζει νομοθεσία, η οποία επιτρέπει την 

πρόσβαση σε ορισμένο επάγγελμα μόνον στα πρόσωπα που κατέχουν, είτε τίτλο, 

χορηγηθέντα από φορέα, εδρεύοντα στο κράτος μέλος υποδοχής και αναγνωριζόμενο, 

από τη νομοθεσία του κράτους τούτου, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε τίτλο, 

αποκτηθέντα σε άλλο κράτος μέλος και αναγνωρισθέντα ως ισότιμο από τις αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής (βλ. τη μνημονευθείσα απόφαση F. de Bobadilla, σκέψη 

33, καθώς και τις αποφάσεις της 7.5.1991, C-340/89, Βλασσοπούλου, Συλλογή 1991, 

σ. Ι-2357, σκ. 15 και 20 και της 13.11.2003, C-313/01, Morgenbesser, Συλλογή 2003, 

σ. Ι- 13467, σκ. 62). Έχει, ειδικότερα, κριθεί ότι η διαδικασία αναγνωρίσεως της 

ισοτιμίας του τίτλου, ο οποίος αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, προς τους τίτλους 

που χορηγούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κράτους μέλους υποδοχής, πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τις εξής, συναγόμενες από τις διατάξεις της Συνθήκης περί 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, επιταγές: α) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής οφείλουν να λαμβάνουν υπ' όψη τα διπλώματα, πιστοποιητικά και 

άλλους τίτλους που έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος, με σκοπό την άσκηση του 

αυτού επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος και να προβαίνουν σε συγκριτική εξέταση 

των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με τα διπλώματα αυτά και των γνώσεων και 

προσόντων που απαιτούνται από τις εθνικές διατάξεις (βλ. τις προμνησθείσες 

αποφάσεις F. de Bobadilla, σκ. 31 και Βλασσοπούλου, σκ. 16, καθώς και την 

απόφαση της 16.5.2002, C-232/99, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σ. Ι-4235, σκ. 21). β) Αν 

η συγκριτική αυτή εξέταση των διπλωμάτων οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι γνώσεις 
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και τα προσόντα που πιστοποιούνται με το δίπλωμα που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος 

μέλος αντιστοιχούν στα απαιτούμενα από τις εθνικές διατάξεις, οι αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής υποχρεούνται να δεχθούν ότι το δίπλωμα αυτό πληροί τις 

προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές αν, αντιθέτως, από τη σύγκριση 

προκύπτει μερική μόνον αντιστοιχία μεταξύ αυτών των γνώσεων και προσόντων, οι 

αρμόδιες αρχές δικαιούνται να απαιτήσουν από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι 

έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τα προσόντα που του λείπουν (βλ. τις προμνησθείσες 

αποφάσεις F. de Bobadilla, σκ. 32 και Βλασσοπούλου, σκ. 19). Τέλος, από τη 

νομολογία του Δ.Ε.Κ. ευθέως συνάγεται (βλ. την απόφαση F. de Bobadilla, σκ. 34) 

ότι, όταν το κράτος μέλος υποδοχής δεν έχει θεσπίσει, σε εθνικό επίπεδο, γενική 

διαδικασία αναγνωρίσεως της ισοτιμίας ή η διαδικασία αυτή δεν είναι σύμφωνη προς 

τις ως άνω, υπό α' και β' επιταγές του κοινοτικού δικαίου, τότε το όργανο του 

κράτους μέλους υποδοχής, στο οποίο έχει ανατεθεί, από την εθνική νομοθεσία, η 

αρμοδιότητα να ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων προσβάσεως σε ορισμένο 

επάγγελμα, οφείλει να εξετάσει αν το δίπλωμα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε 

άλλο κράτος μέλος, μαζί με την τυχόν πρακτική εξάσκηση, πρέπει να θεωρηθεί ως 

ισότιμο του τίτλου, ο οποίος απαιτείται για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα. Οι 

κρίσιμες διατάξεις της οδηγίας 92/51 στοιχούν απολύτως προς την ως άνω, 

νομολογιακώς διαμορφωθείσα, αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των τίτλων που 

πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση. Πράγματι, το σύστημα της οδηγίας 92/51, 

βασίζεται στην αντίληψη, στενώς συναπτομένη προς την εν λόγω νομολογιακή αρχή, 

ότι ένα δίπλωμα, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αναγνωρίζεται 

από το κράτος μέλους υποδοχής, όχι λόγω της εγγενούς αξίας της εκπαιδεύσεως την 

οποία πιστοποιεί, αλλά λόγω του ότι παρέχει, εντός του κράτους μέλους 

προελεύσεως, πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα και ότι, ως εκ 

τούτου, διαφορές, αναγόμενες στην οργάνωση ή στο περιεχόμενο της εκπαιδεύσεως 

που πιστοποιεί το εν λόγω δίπλωμα έναντι εκείνης που παρέχεται στο κράτος μέλος 

υποδοχής, δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν άρνηση αναγνωρίσεως του σχετικού 

επαγγελματικού προσόντος, αλλά μπορούν, μόνον, εφ' όσον είναι ουσιώδεις, να 

δικαιολογήσουν την εφαρμογή, εκ μέρους του κράτους μέλους υποδοχής, των μέτρων 

αντισταθμίσεως που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 92/51 και τα οποία 

αποτελούν τη μέγιστη επιτρεπομένη από την οδηγία παρέκκλιση από το σύστημα που 

η οδηγία αυτή εισάγει (βλ. Δ.Ε.Κ. αποφάσεις της 19.1.2006, C-330/03, Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, μη δημοσιευθείσα ακόμη στη Συλλογή, 
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σκ. 19 και της 29.4.2004, C-102/02, Beutenm?ller, Συλλογή 2004, σ. Ι-5405, σκ. 52). 

Προς το εν λόγω σύστημα δεν θα ήταν, όμως, συμβατή η δυνατότητα του κράτους 

μέλους υποδοχής να αρνηθεί απολύτως την πρόσβαση, σε νομοθετικώς 

κατοχυρωμένο επάγγελμα, σε κάτοχο τίτλου, ο οποίος έχει χορηγηθεί από αρχή του 

κράτους μέλους προελεύσεως και επιτρέπει, στο κράτος αυτό, την πρόσβαση στο 

αντίστοιχο επάγγελμα, και τούτο εκ μόνου του λόγου ότι ο τίτλος αυτός χορηγήθηκε 

στο κράτος μέλος προελεύσεως κατά συνυπολογισμό χρόνου σπουδών, διανυθέντος 

σε φορέα, ο οποίος λειτουργεί μεν ελευθέρως στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν 

αναγνωρίζεται όμως από τη νομοθεσία του κράτους τούτου ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

δυνάμει σχετικής γενικής διατάξεως της νομοθεσίας αυτής. Η παροχή τέτοιας 

δυνατότητος στο κράτος μέλος υποδοχής θα παρεβίαζε, πράγματι, ευθέως την αρχή 

της αμοιβαίας αναγνωρίσεως, εφ' όσον θα επέτρεπε στις αρχές του κράτους μέλος 

υποδοχής να απορρίπτουν εκ ρίζης το αίτημα αναγνωρίσεως τίτλου, ο οποίος 

χορηγήθηκε από αρχή του κράτους μέλους προελεύσεως και επιτρέπει, στο κράτος 

αυτό, πρόσβαση σε επάγγελμα, χωρίς να διατυπώνουν καμία ουσιαστική κρίση ως 

προς τις γνώσεις και τα προσόντα που πιστοποιούνται από τον επίμαχο τίτλο και 

χωρίς να προβαίνουν σε καμία σύγκρισή τους προς τις γνώσεις και τα προσόντα, τα 

οποία απαιτούν οι ρυθμίζουσες την πρόσβαση στο επάγγελμα εθνικές διατάξεις. Η ως 

άνω ερμηνεία των κρισίμων διατάξεων της οδηγίας 92/51, διατυπούμενη εν όψει του 

όλου συστήματος ρυθμίσεων της Συνθήκης, δεν είναι αντίθετη, κατά την 

πλειοψηφήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, προς τις παρατεθείσες στην έβδομη σκέψη 

διατάξεις των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης. Και τούτο, για τους εξής λόγους: 

Με το άρθρο 149 της Συνθήκης, παραφυλάσσονται υπέρ των κρατών μελών οι 

αρμοδιότητες που ανάγονται στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ με το άρθρο 150 παραφυλάσονται, ομοίως, υπέρ των 

κρατών μελών οι αρμοδιότητες που ανάγονται στο περιεχόμενο και την οργάνωση 

της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Όπως, όμως, συνάγεται από τη νομολογία του 

Δ.Ε.Κ., οι αρμοδιότητες που παραφυλάσσει η Συνθήκη υπέρ των κρατών μελών 

πρέπει να ασκούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστές οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες τις οποίες η Συνθήκη, ομοίως, κατοχυρώνει (βλ., μεταξύ 

άλλων, την μνημονευθείσα ήδη απόφαση Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, σκ. 29, καθώς και τις αποφάσεις της 12.7.2005, C-403/03, Schempp, 

Συλλογή 2005, σ. Ι-6421, σκ. 19, της 3.10.2000, C-58/98, Corsten, Συλλογή 2000, σ. 

Ι-7919, σκ. 31, της 24.11.1998, C-274/96, Bickel και Franz, Συλλογή 1998, σ. Ι-7637, 
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σκ. 17 και 18 κ.ά), αλλά και τα δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται από το παράγωγο 

κοινοτικό δίκαιο, κατ' ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που αναθέτει η Συνθήκη στα 

κοινοτικά όργανα (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 3.7.1974, 9/74, Casagrande, 

Rec. 1974, p. 773 σκ. 6 επ.). Έχει, εξ άλλου, παγίως κριθεί ότι κάθε μορφής 

εκπαίδευση που προετοιμάζει για την απόκτηση τυπικού προσόντος για συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή απασχόληση ή παρέχει την ιδιαίτερη ικανότητα για την άσκηση του εν 

λόγω επαγγέλματος ή της εν λόγω απασχολήσεως εμπίπτει στην έννοια της 

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως (περιλαμβανομένων, εφ' όσον πληρούνται οι εν λόγω 

όροι, ακόμη και των πανεπιστημιακών σπουδών), καθώς επίσης και ότι τα συναφή 

προς την επαγγελματική εκπαίδευση ζητήματα συνάπτονται στενά με την 

κατοχυρούμενη στη Συνθήκη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εφ' όσον η 

ακώλυτη πρόσβαση στην παρεχόμενη στα κράτη μέλη επαγγελματική εκπαίδευση 

συνιστά στοιχείο σημαντικό για την άσκηση του ανωτέρω, θεμελιώδους για την 

κοινοτική έννομη τάξη, δικαιώματος (βλ. αποφάσεις της 1.7.2004, C-65/03, Επιτροπή 

κατά Βελγίου, Συλλογή 2004, σ. Ι-6427, σκ. 25, της 30.5.1989, 242/1987, Επιτροπή 

κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1989, σ. 1425, σκ. 29, της 2.2.1988, 24/86, Blaizot, 

Συλλογή 1988, σ. 379, σκ. 11 και της 13.2.1985, 293/83, Gravier, Συλλογή 1985, σ. 

593, σκ. 23 και 24). Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον το άρθρο 150 

παράγραφος 1 της Συνθήκης παραφυλάσσει μεν υπέρ των κρατών μελών τις 

αρμοδιότητες που ανάγονται στην οργάνωση και το περιεχόμενο της επαγγελματικής 

εκπαιδεύσεως, αναθέτει, όμως, παραλλήλως στην Κοινότητα την αρμοδιότητα να 

θεσπίσει και να εφαρμόσει "πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει 

και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών", με στόχο, μεταξύ άλλων (βλ. 

άρθρο 150 παράγραφος 2), "την ενίσχυση της κινητικότητας (...) των εκπαιδευομένων 

και ιδίως των νέων" (βλ. την προμνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Βελγίου, σκ. 25, 

καθώς και τις αποφάσεις της 7.7.2005, C-147/03, Επιτροπή κατά Αυστρίας, Συλλογή 

2005, σ. Ι-5969, σκ. 69 και της 11.7.2002, C-224/98, D' Hoop, Συλλογή 2002, σ. Ι-

6191, σκ. 32). Η στενή αυτή σχέση μεταξύ επαγγελματικής, υπό την εκτεθείσα 

έννοια, εκπαιδεύσεως, αφ' ενός και ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, αφ' 

ετέρου είναι, άλλωστε, και ο λόγος για τον οποίον η Συνθήκη προνοεί ειδικώς περί 

εκδόσεως οδηγιών "για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών 

και άλλων τίτλων", με τη διάταξη του άρθρου 47 παράγραφος 1, το οποίο ανήκει 

στον αφορώντα την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας Τίτλο ΙΙΙ της 

Συνθήκης και περιλαμβάνεται μεταξύ των διατάξεων της Συνθήκης, κατ' επίκληση 
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των οποίων έχει εκδοθεί η οδηγία 92/51. Εν όψει όλων των ανωτέρω, τα κράτη μέλη 

έχουν μεν την αρμοδιότητα να θεσπίζουν κανόνες, αναγομένους στην οργάνωση και 

το περιεχόμενο της επαγγελματικής, υπό την εκτεθείσα έννοια, εκπαιδεύσεως, τούτο, 

όμως, υπό την επιφύλαξη ότι οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τα συνδεόμενα με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δικαιώματα. Ως εθνική δε διάταξη, θίγουσα την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, πρέπει, εν όψει της σχετικής, πάγιας 

νομολογίας του Δ.Ε.Κ., να νοηθεί κάθε ρύθμιση, αναγόμενη στην οργάνωση ή το 

περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, η οποία απαγορεύει, παρακωλύει ή 

καθιστά λιγότερο ελκυστική την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 

(βλ., λόγου χάριν, αποφάσεις της 30.3.1993, C-168/91, Κωνσταντινίδης, Συλλογή 

1993, σ. Ι - 1991, σκ. 15 και της 11.7.2002, C-294/00, Grabner, Συλλογή 2002, σ. Ι-

6515, σκ. 38). Κατ' εξαίρεση, μια τέτοια ρύθμιση, εφαρμοζόμενη σε κάθε πρόσωπο, 

ανεξαρτήτως ιθαγενείας, που ασκεί δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής, 

μπορεί να δικαιολογηθεί, κατά πάγια, ομοίως, νομολογία του Δ.Ε.Κ., μόνον εάν 

επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, θαλπόμενους από την 

κοινοτική έννομη τάξη, είναι κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού 

και δεν είναι δεσμευτική πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του 

σκοπού τούτου (βλ., λόγου χάριν, αποφάσεις της 30.11.1995, C-55/94, Gebhard, 

Συλλογή 1995, σ. Ι-4165, σκ. 37 και της 4.7.2000, C-424/97, Haim, Συλλογή 2000, σ. 

Ι-5123, σκ. 57, καθώς και την απόφαση της 13.11.2003, C-153/02, Neri, Συλλογή 

2003, σ. Ι-13555, σκ. 46). Κατά συνέπεια, εθνική διάταξη, η οποία θα απέκλειε 

απολύτως την πρόσβαση, σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, σε κάτοχο 

τίτλου, ο οποίος έχει χορηγηθεί από αρχή του κράτους μέλους προελεύσεως και 

επιτρέπει, στο κράτος αυτό, την πρόσβαση στο αντίστοιχο επάγγελμα, και τούτο εκ 

μόνου του λόγου ότι ο τίτλος αυτός χορηγήθηκε στο κράτος μέλος προελεύσεως κατά 

συνυπολογισμό χρόνου σπουδών, διανυθέντος σε φορέα, ο οποίος λειτουργεί μεν 

ελευθέρως στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν αναγνωρίζεται όμως από τη νομοθεσία 

του κράτους τούτου ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, δυνάμει σχετικής γενικής διατάξεως της 

νομοθεσίας αυτής, θα παρεβίαζε ευθέως τις διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων. Πράγματι, ακόμη και αν εθεωρείτο ότι οι σχετικές 

εθνικές ρυθμίσεις αποβλέπουν στην εξασφάλιση επαγγελματικής, υπό την εκτεθείσα 

έννοια, εκπαιδεύσεως υψηλού επιπέδου και ότι είναι κατάλληλες για την επίτευξη του 

σκοπού τούτου, τον οποίον, αναμφιβόλως, επιδοκιμάζει η κοινοτική έννομη τάξη (βλ. 

σχετικώς τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση π' της Συνθήκης, 
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καθώς και την προμνησθείσα απόφαση Neri, σκ. 46), πάντως οι ρυθμίσεις αυτές θα 

έβαιναν πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω 

σκοπού. Και τούτο, διότι για την εξασφάλιση επαγγελματικής εκπαιδεύσεως υψηλού 

επιπέδου δεν είναι αναγκαία η γενική και αδιάστικτη απαγόρευση της αναγνωρίσεως 

ορισμένης κατηγορίας φορέων (ελευθέρως, κατά τα λοιπά, λειτουργούντων) ως 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά θα αρκούσε η θέσπιση, από τον εθνικό νομοθέτη, 

κανόνων, με τους οποίους οι εν λόγω φορείς θα υπήγοντο σε ειδικό σύστημα 

διοικητικής εποπτείας, στο πλαίσιο του οποίου η κατ' αρχήν λειτουργία ενός 

συγκεκριμένου φορέα και η αναγνώρισή του ή μη, από τις εθνικές αρχές, ως 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και η διατήρηση της αναγνωρίσεως αυτής, θα 

εξηρτάτο από όρους και προϋποθέσεις, δια της ικανοποιήσεως των οποίων θα 

ελεγχόταν, κατά περίπτωση, από τις εθνικές αρχές, η δυνατότητα του εκάστοτε 

ελεγχομένου φορέα να λειτουργήσει στο πλαίσιο της εθνικής εννόμου τάξεως και να 

παράσχει εκπαιδευτικό έργο, ανταποκρινόμενο, από άποψη ποιότητος και 

περιεχομένου, στο απαιτούμενο από την σχετική εθνική νομοθεσία υψηλό επίπεδο 

(βλ., ιδίως, την προμνησθείσα απόφαση Neri, σκέψεις 48 έως 50, από τις οποίες 

ευθέως προκύπτει ότι μια διοικητική πρακτική, σύμφωνα με την οποία τα 

πανεπιστημιακά διπλώματα τα οποία χορηγούνται από πανεπιστήμιο κράτους μέλους 

δεν μπορούν να αναγνωρισθούν σε άλλο κράτος μέλος, όταν τα προπαρασκευαστικά 

μαθήματα για τα ως άνω διπλώματα έχουν παρασχεθεί στο τελευταίο κράτος μέλος 

από άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, βάσει συμφωνίας η οποία συνήφθη μεταξύ των δύο 

αυτών ιδρυμάτων, ακόμη και εάν εθεωρείτο πρακτική κατάλληλη για τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, 

συμβατή με την αρχή της αναλογικότητος, ως υπερακοντίζουσα τον ανωτέρω σκοπό, 

εφ' όσον "αποκλείει κάθε έλεγχο εκ μέρους των εθνικών αρχών και, επομένως, κάθε 

δυνατότητα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων" που χορηγούνται υπό τις εκτεθείσες 

συνθήκες ? πρβλ. και την απόφαση της 15.3.1988, 147/86, Επιτροπή κατά Ελλάδος, 

Συλλογή 1988, σ. 1637, σκ. 10 ). Aλλως, όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει να 

λειτουργεί ελευθέρως στο έδαφός του ορισμένος φορέας (ο οποίος, επομένως, δεν 

ασκεί παράνομη δραστηριότητα), αλλά αρνείται, απλώς, κατ' επίκληση των άρθρων 

149 και 150 της Συνθήκης και σχετικών εσωτερικών ρυθμίσεων, γενικής εφαρμογής, 

να αναγνωρίσει τον φορέα αυτόν ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, δυνάμενο να χορηγήσει, 

στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, τίτλους σπουδών, τούτο και μόνον δεν 

αρκεί για να θεωρηθεί ανεπίτρεπτη, από άποψη κοινοτικού δικαίου, η χορήγηση 
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τίτλου, από άλλο κράτος μέλος (κατ' ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκεί στην 

έδαφός του, ομοίως δυνάμει των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης), κατόπιν 

αναγνωρίσεως και χρόνου διανυθέντος στον ως άνω, νομίμως λειτουργούντα στο 

έτερο κράτος μέλος φορέα, αναγνωρίσεως, η οποία χωρεί βάσει ουσιαστικών 

κριτηρίων, αναγομένων στο επίπεδο των παρεχομένων από τον φορέα αυτών 

υπηρεσιών, αφ' ενός και των απαιτουμένων για την χορήγηση του τίτλου γνώσεων 

και δεξιοτήτων, αφ' ετέρου. Εν όψει όλων των ανωτέρω, η υιοθετούμενη από την 

πλειοψηφούσα άποψη ερμηνεία των κρισίμων διατάξεων της οδηγίας 92/51, όχι 

μόνον δεν αντιβαίνει, κατά την εν λόγω πάντοτε άποψη, στις διατάξεις της Συνθήκης, 

αλλά, τουναντίον, επιβάλλεται ως η μόνη ανταποκρινόμενη στο όλο σύστημα 

ρυθμίσεων της Συνθήκης και στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν, ταυτοχρόνως και εν 

αρμονία, δύο θαλπόμενοι από τη Συνθήκη σκοποί, δηλαδή, αφ' ενός μεν η άσκηση, 

από τα κράτη μέλη, των αρμοδιοτήτων τους που αφορούν στο περιεχόμενο και την 

οργάνωση της επαγγελματικής, υπό την εκτεθείσα έννοια, εκπαιδεύσεως, ώστε να 

επιτευχθεί η παροχή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως υψηλού επιπέδου, αφ' ετέρου δε η 

άσκηση, από τους υπηκόους των κρατών μελών, των δικαιωμάτων που αυτοί 

αρύονται από την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων (πρβλ., ήδη, το 

συγκερασμό μεταξύ των δύο αυτών σκοπών, τον οποίον επιχειρεί επί συναφών 

ζητημάτων ο κοινοτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας τη διάταξη του άρθρου 50 

παράγραφος 3 της μεταγενέστερης του εν προκειμένω κρισίμου χρόνου οδηγίας 

2005/36/ΕΚ, ήδη μνημονευθείσης ανωτέρω, στην έβδομη σκέψη). Επιχειρήματα περί 

του αντιθέτου δεν είναι δυνατόν να συναχθούν, όπως δέχεται η παρατιθέμενη 

κατωτέρω άποψη της μειοψηφίας, από την προμνησθείσα απόφαση του Δ.Ε.Κ. της 

15.3.1988, 147/86, Επιτροπή κατά Ελλάδος, και τούτο για τους εξής λόγους: Η 

απόφαση αυτή έχει εκδοθεί επί προσφυγής, ασκηθείσης κατ' επίκληση του άρθρου 

169 (ήδη άρθρου 226) της Συνθήκης, με την οποία η Επιτροπή είχε ζητήσει (βλ. 

σκέψη 1 της αποφάσεως) να αναγνωρισθεί ότι "η Ελληνική Δημοκρατία, 

απαγορεύοντας στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών την ίδρυση, υπό τους 

ιδίους με τους Έλληνες όρους, φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και την κατ' οίκον διδασκαλία και περιορίζοντας τη δυνατότητα 

απασχολήσεως των υπηκόων αυτών στις εν λόγω σχολές, παρέβη τις υποχρεώσεις 

που υπέχει από τα άρθρα 52, 59 και 48 της Συνθήκης" (ήδη άρθρα 43, 49 και 39). Η 

Επιτροπή ζήτησε, επομένως, να αναγνωρισθεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρεβίασε 

τις εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης, λόγω διατηρήσεως εθνικών ρυθμίσεων, οι οποίες 
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εισάγουν δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγενείας (βλ. και σκέψη 3 της αποφάσεως), 

χωρίς, με την προσφυγή της αυτή, να θέσει το κρίσιμο στην παρούσα υπόθεση 

ζήτημα της παραβιάσεως των ως άνω διατάξεων της Συνθήκης λόγω διατηρήσεως 

εθνικών ρυθμίσεων, οι οποίες εφαρμόζονται μεν αδιακρίτως επί ημεδαπών και 

αλλοδαπών (και δεν εισάγουν, επομένως, δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγενείας), έχουν, 

όμως, ως αποτέλεσμα, να παρακωλύουν ή να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την 

άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, η κρίση του Δ.Ε.Κ. 

(βλ. σκέψεις 12 και 13 της αποφάσεώς του επί της εν λόγω υποθέσεως 147/86), κατά 

την οποία η προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας έπρεπε, κατά 

το μέρος που αφορούσε στη νομοθετική απαγόρευση ιδρύσεως επαγγελματικών 

σχολών, να απορριφθεί, επειδή η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι υπάρχει εθνικός κανόνας 

που επιτρέπει, στον τομέα αυτό, την ίδρυση ιδιωτικών σχολών από έλληνες 

υπηκόους, αποτελεί, αποκλειστικώς και μόνον, κρίση περί του ότι εκ της νομοθετικής 

απαγορεύσεως ιδρύσεως επαγγελματικών σχολών δεν στοιχειοθετείται παράβαση των 

κρισίμων διατάξεων της Συνθήκης, συνισταμένη στην εισαγωγή διακρίσεων λόγω 

ιθαγενείας. Εν όψει τούτου και δεδομένου ότι, επί προσφυγής ασκουμένης βάσει του 

άρθρου 169 (ήδη άρθρου 226) της Συνθήκης, το Δ.Ε.Κ. δεν μπορεί παραδεκτώς να 

επιληφθεί παρά μόνον του νομικού ζητήματος που ετέθη με την προσφυγή της 

Επιτροπής και την αιτιολογημένη γνώμη που προηγήθηκε (βλ., λόγου χάριν, Δ.Ε.Κ. 

απόφαση της 22.6.1993, C-243/89, Επιτροπή κατά Δανίας, Συλλογή 1993, σ. Ι - 3353, 

σκ. 9 επ.), η ανωτέρω κρίση του Δ.Ε.Κ. περί του ότι η προμνησθείσα νομοθετική 

απαγόρευση ιδρύσεως επαγγελματικών σχολών από ιδιώτες δεν αποτελεί παράβαση 

των κρισίμων διατάξεων της Συνθήκης από την άποψη της εισαγωγής δυσμενούς 

διακρίσεως με βάση την ιθαγένεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενέχουσα και κρίση 

περί του ότι η απαγόρευση αυτή δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων αυτών εξ 

άλλης απόψεως, ήτοι ως στοιχείο που παρακωλύει ή καθιστά λιγότερο ελκυστική την 

άσκηση των κατοχυρουμένων από τις διατάξεις αυτές της Συνθήκης δικαιωμάτων 

ελεύθερης κυκλοφορίας. Τέλος, η υιοθετούμενη από την πλειοψηφία ερμηνεία των 

κρισίμων διατάξεων της οδηγίας 92/51 δεν οδηγεί, όπως δέχεται η παρατιθέμενη 

κατωτέρω μειοψηφία, σε καταχρηστική επίκληση των δικαιωμάτων που η οδηγία 

αυτή θεσπίζει υπέρ των κοινοτικών υπηκόων. Και τούτο, διότι, όταν ένας κοινοτικός 

υπήκοος, ο οποίος απέκτησε, υπό συνθήκες όπως οι ανωτέρω εκτεθείσες, το δικαίωμα 

να ασκεί ορισμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος, επιδιώκει να ασκήσει το ίδιο 

επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος, επικαλείται κατ' ουσίαν δικαίωμα που απορρέει 
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από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, την οποία η ίδια η 

Συνθήκη κατοχυρώνει . όμως, η επίκληση, υπό τις ως άνω συνθήκες, δικαιώματος 

που κατοχυρώνει η Συνθήκη δεν μπορεί, πάντως, αυτή καθ' εαυτή, να θεωρηθεί 

καταχρηστική (βλ. σχετικώς την προμνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Αυστρίας, 

σκ. 70). Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Δ. Πετρούλιας και Ε. Νίκα, οι οποίοι 

διετύπωσαν την εξής άποψη: A. α. Σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης, 

το περιεχόμενο της διδασκαλίας και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος αφ' 

ενός και το περιεχόμενο και η οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αφ' ετέρου 

εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τούτο προκύπτει 

σαφώς τόσο από την παρ. 1 του άρθρου 149 και την παρ. 1 του άρθρου 150, στις 

οποίες ορίζεται, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση, ότι η Κοινότητα σέβεται "πλήρως" την 

αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όσο και από τις 

παρ. με αριθ. 4 των ανωτέρω άρθρων, στις οποίες ρητώς προβλέπεται ότι το 

Συμβούλιο θεσπίζει "δράσεις ενθάρρυνσης" και "μέτρα" για την υλοποίηση των 

στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 149 και 150, αντιστοίχως, "χωρίς να εναρμονίζει 

τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών". β. Και ναι μεν το 

άρθρο 47 (πρώην άρθρο 57) της Συνθήκης εξουσιοδοτεί τον κοινοτικό νομοθέτη να 

εκδίδει οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Ωστόσο, όπως έχει 

γίνει δεκτό, η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται αυτές καθεαυτές μεταξύ των τομέων τους οποίους 

η Συνθήκη έχει υπαγάγει στην αρμοδιότητα των κοινοτικών οργάνων (βλ. την 

απόφαση του Πρωτοδικείου των Ε.Κ., της 11.2.1992, υπόθ. Τ. 16/90, Π., Συλ. 1992, 

σελ. II 89 επόμ. σκ. 50, και την εκεί αναφερόμενη νομολογία του ΔΕΚ). Συνεπώς, 

σύμφωνα με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και των 

κρατών μελών στον τομέα της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως η 

κατανομή αυτή προκύπτει από τη Συνθήκη, η εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο 

έδαφος ενός κράτους μέλους, αδιαφόρως του αν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτική 

εκπαίδευση, διέπεται αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους 

(βλ. την προαναφερόμενη απόφαση του Πρωτοδικείου των Ε.Κ., σκ. 51). γ. Κατ' 

ακολουθίαν των ανωτέρω, στα κράτη μέλη εναπόκειται, στο πλαίσιο της 

αρμοδιότητάς τους αυτής, να καθορίζουν ιδίως, τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε βαθμίδες, τα ιδρύματα της κάθε 

βαθμίδας που παρέχουν εκπαίδευση στο έδαφός τους, το περιεχόμενο των σπουδών, 
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όπως προσδιορίζεται με τα προγράμματα σπουδών, την αξία των χορηγούμενων 

τίτλων σπουδών, καθώς και τα της εισαγωγής των σπουδαστών στα εν λόγω 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, στα κράτη μέλη ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα 

να ορίζουν εάν η εκπαίδευση παρέχεται στο έδαφός τους αποκλειστικά από κρατικά 

ιδρύματα ή και ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς 

και εάν επιτρέπεται παράλληλα η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, σε όλες ή ορισμένες μόνον βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, 

προσδιορίζοντας ειδικότερα και το καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στο έδαφός τους, το περιεχόμενο και το επίπεδο 

εκπαίδευσης που αυτά επιτρέπεται να παρέχουν αλλά και το εάν οι τίτλοι σπουδών 

που χορηγούνται από τα ιδρύματα αυτά μπορούν να τύχουν επίσημης αναγνώρισης 

(βλ. την προαναφερόμενη απόφαση του Πρωτοδικείου των Ε.Κ. στην υπόθεση Π. σκ. 

58). δ. Βεβαίως, στο μέτρο που η άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

συνδέεται με μια από τις ελευθερίες της Συνθήκης, (όπως η ελεύθερη κυκλοφορία 

εργαζομένων και υπηρεσιών), τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές 

του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι η αρχή της απαγόρευσης των άμεσων διακρίσεων 

με κριτήριο την ιθαγένεια. (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 15.3.1988, υπόθεση 

147/86 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 1988 61651 επόμ. και 

απόφαση του Πρωτοδικείου των Ε.Κ. της 11.2.1992, υπόθ. Τ.16/90 Π., Συλλ. 1992 

σελ. ΙΙ 89), καθώς και των έμμεσων διακρίσεων με βάση άλλα κριτήρια που, αν και 

είναι φαινομενικά ουδέτερα, καταλήγουν, στην ουσία στο ίδιο αποτέλεσμα (βλ. 

ενδεικτικά απόφ. ΔΕΚ της 30.5.1989, υποθ. 33/88 Allue και Coonan, Συλλ. 1989, 

σελ. Ι 1591, σκ. 11 και απόφ. της 7.5.1991, C-340/89, Βλασσοπούλου, Συλλ. 1991, 

σελ. Ι 2357, σκ. 15). ε. Έχει πάντως γίνει ρητώς δεκτό, ότι, η, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο ενός κράτους μέλους, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ή 

ανώτερων ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης (κατά τη θεσπιζόμενη 

διάκριση στο άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος), εφ' όσον είναι γενική, δηλαδή 

ισχύει αδιακρίτως τόσο για τους υπηκόους του κράτους μέλους, το εθνικό δίκαιο του 

οποίου την επιβάλλει, όσο και για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, δεν 

αντίκειται στην κατοχυρούμενη από το άρθρο 43 (πρώην άρθρο 52) της Συνθήκης, 

ελευθερία εγκατάστασης. Και τούτο διότι, κατά το εν λόγω άρθρο 43 παρ. 2 της 

Συνθήκης, η ελευθερία εγκατάστασης συνίσταται στην πρόσβαση στις μη μισθωτές 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης για τους δικούς της υπηκόους. Το ΔΕΚ εφάρμοσε την ανωτέρω 
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αρχή, όπως τονίζεται στην προαναφερόμενη απόφαση Π. του Πρωτοδικείου των Ε.Κ. 

(σκ. 73), με την απόφαση της 15ης Μαρτίου 1988, υπόθεση 147/86, Επιτροπή κατά 

Ελλάδος, σχετικά με την απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών σχολών ανώτερης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία απορρέει, ελλείψει νόμου ο οποίος να 

επιτρέπει την ίδρυση τέτοιων σχολών, από το άρθρο 16 παρ. 7 του Ελληνικού 

Συντάγματος, αποφαινόμενο ότι, εφόσον η απαγόρευση αυτή ίσχυε αδιακρίτως τόσο 

για τους έλληνες υπηκόους, όσο και για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, 

δεν ήταν αντίθετη προς τις διατάξεις της Συνθήκης. Εν όψει αυτού, το Πρωτοδικείο 

των Ε.Κ. με την προαναφερόμενη απόφαση Π. (σκ. 74), απέρριψε ρητώς λόγο 

ακυρώσεως ότι το άρθρο 16 του ελληνικού Συντάγματος είναι ανεφάρμοστο λόγω 

αντίθεσής του με τη Συνθήκη. στ. Δοθέντος δε, ότι, κατά τη Συνθήκη, το περιεχόμενο 

και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα όργανα της 

Κοινότητας οφείλουν να σέβονται τους κανόνες τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη 

μέλη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους αυτής. Η υποχρέωση δε σεβασμού 

απορρέει, όχι μόνον από τις ειδικές ρητές διατάξεις των άρθρων 149 παρ. 1 και 150 

παρ. 1 της Συνθήκης, αλλά και από τη γενική διάταξη του άρθρου 5 (πρώην άρθρο 

3Β), που ορίζει ότι η Κοινότητα δρα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων που της 

αναθέτει και των στόχων που ορίζει η παρούσα Συνθήκη, καθώς και από τον κανόνα 

που επιβάλλει όχι μόνο στα κοινοτικά όργανα αλλά και στα κράτη μέλη αμοιβαία 

καθήκοντα ειλικρινούς συνεργασίας, κανόνας ο οποίος ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, και 

το άρθρο 10 (πρώην άρθρο 5) της Συνθήκης. Τούτο δε ισχύει ιδίως όταν πρόκειται 

για διατάξεις συνταγματικού δικαίου (βλ. την προαναφερόμενη απόφαση του 

Πρωτοδικείου των Ε.Κ. σκέψη 51, καθώς και την απόφαση του ΔΕΚ της 10.2.1983, 

υπόθεση 230/81 Λουξεμβούργο κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1983, σ. 255 επομ. 

στην οποία παραπέμπει). ζ. Και είναι μεν αληθές ότι, κατά τη νομολογία του ΔΕΚ, οι 

εθνικές αρμοδιότητες δεν μπορεί να ασκούνται κατά τρόπο που παραβιάζει τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνει η Συνθήκη, μεταξύ των οποίων είναι και η 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών, στη διευκόλυνση της 

οποίας κατατείνουν και το γενικό σύστημα αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που καθιερώνει η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ καθώς και το δεύτερο γενικό 

σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που εισάγεται με την Οδηγία 

92/51/ΕΟΚ. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η άσκηση μιάς θεμελιώδους 

ελευθερίας δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία παράνομη κατάσταση και εν προκειμένω 
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σε δίπλωμα το οποίο δεν έχει κτηθεί νομίμως. Πράγματι, όπως αναλύεται κατωτέρω, 

όταν με το δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από αρχή του κράτους μέλους προέλευσης 

και του οποίου ζητείται η αναγνώριση στο κράτος μέλος υποδοχής, κατ' επίκληση 

των διατάξεων της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, ή της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, πιστοποιείται 

επαγγελματική εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στην 

επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής, υπάρχει παρανομία εάν η εκπαίδευση αυτή 

έχει παρασχεθεί σε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

υποδοχής που διέπει την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 

πραγματοποιείται στο έδαφός του, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και ούτε 

επιτρέπεται να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου και 

συνεπώς δεν πρόκειται για δίπλωμα νομίμως κτηθέν. Πολύ δε περισσότερο όταν, 

κατά τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, συγκεκριμένες πράξεις ή 

παραλείψεις των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των εν λόγω ιδρυμάτων, με τις οποίες 

επιδιώκεται να εμφανισθούν τα ιδρύματα αυτά ως εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

παρέχουν αναγνωριζόμενη εκπαίδευση, χαρακτηρίζονται ως ποινικά κολάσιμες 

πράξεις. Ούτε δε μπορεί να τεθεί καν ζήτημα εάν, στην περίπτωση αυτή, η άρνηση 

αναγνώρισης του διπλώματος συνιστά θεμιτό περιορισμό μιας θεμελιώδους 

ελευθερίας που κατοχυρώνει η Συνθήκη, εφόσον πρόκειται για δίπλωμα το οποίο δεν 

έχει κτηθεί νομίμως και συνεπώς δεν αποτελεί δίπλωμα κατά την έννοια των Οδηγιών 

89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ, βάσει των διατάξεων των οποίων γίνεται η αναγνώριση 

των διπλωμάτων. Η δε άρνηση αναγνώρισης του, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, 

χορηγηθέντος διπλώματος είναι αυτόθροη συνέπεια της απαγόρευσης παροχής στο 

κράτος μέλος υποδοχής της επίμαχης εκπαίδευσης από ιδιωτικό ίδρυμα, όπως είναι το 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η απαγόρευση δε αυτή της παροχής 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά, κατά τη Συνθήκη, άσκηση της κρατικής 

αρμοδιότητας για την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, το εθνικό δίκαιο 

του οποίου την επιβάλλει, δεν αντίκειται στην κατοχυρούμενη από το άρθρο 43 της 

Συνθήκης ελευθερία εγκατάστασης, όταν, όπως συμβαίνει στην προκειμένη 

περίπτωση, είναι γενική, δηλαδή ισχύει αδιακρίτως τόσο για τους υπηκόους του εν 

λόγω κράτους μέλους, όσο και για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών (βλ. την 

προαναφερόμενη απόφαση του ΔΕΚ, της 15.3.1988, υπόθεση 147/86, Επιτροπή κατά 

Ελλάδος). η. Εξάλλου, κατ' επανάληψη το ΔΕΚ έχει δεχθεί, στο πεδίο της άσκησης 
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των θεμελιωδών ελευθεριών που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει η Συνθήκη, ότι οι 

πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται το κοινοτικό δίκαιο "καταχρηστικά ή 

καταστρατηγώντας το", καθώς και ότι κάθε κράτος μέλος δικαιούται να λαμβάνει 

μέτρα, προκειμένου να εμποδίζει την προσπάθεια ορισμένων από τους υπηκόους του 

να αποφεύγουν καταχρηστικά την υπαγωγή τους στην εθνική νομοθεσία (βλ., μεταξύ 

άλλων, τις αποφάσεις της 7.2.1979, υποθ. 115/78, Knoors, Συλλ. 1979, σ. 169, σκέψη 

25, της 3.10.1990, υπόθ. (-61/89, Bouchoucina, Συλλ. 1990, σ. Ι-3551, σκ. 14 και της 

9.3.1999, υπόθ. (-212/97, Centros, Συλλ. 1999, σ. Ι-1459, σκ. 24), πρβλ. και την 

αιτιολογική σκέψη 11 του προοιμίου της οδηγίας 2005/36 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων). θ. Εν όψει συνεπώς των όσων έχουν ήδη εκτεθεί, με τους κανόνες του 

παράγωγου κοινοτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες, 

παραβιάζουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε αμέσως είτε εμμέσως ή 

επιτρέπουν, κατ' αποτέλεσμα, την παραβίαση των διατάξεων, που θεσπίζουν τα κράτη 

μέλη στο πλαίσιο της αποκλειστικής τους αρμοδιότητας για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και πάντως, οι σχετικοί με τα θέματα αυτά κανόνες του 

παραγώγου κοινοτικού δικαίου, όπως είναι εκείνοι των Οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 

92/51/ΕΟΚ, επιβάλλεται να ερμηνεύονται κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις της 

Συνθήκης. Β. α. Η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ, (όπως και η Οδηγία 89/48/ΕΟΚ) δεν 

προβαίνει σε κανένα προηγούμενο συντονισμό, πολύ δε περισσότερο σε καμία 

εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων των σχετικών με την οργάνωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται από διπλώματα τα οποία μπορεί να 

τύχουν αναγνώρισης, σύμφωνα με το εισαγόμενο από την Οδηγία γενικό σύστημα. 

Ούτε θα ήταν, άλλωστε, δυνατόν να θεσπισθεί, στο παρόν στάδιο του κοινοτικού 

δικαίου, μια τέτοια ρύθμιση. Ρητώς στα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης 

απαγορεύεται η εναρμόνιση των σχετικών με την παιδεία και την επαγγελματική 

εκπαίδευση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Η Οδηγία 

92/51/ΕΟΚ ορίζει πάντως, στο άρθρο 1 στοιχείο ζ, ότι, για τους σκοπούς της 

Οδηγίας, ως νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση νοείται η εκπαίδευση η οποία 

προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε 

κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται και από επαγγελματική 

εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος, των οποίων η διάρθρωση 

και το επίπεδο ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 
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του οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση της αρμόδιας προς 

τούτο αρχής. Συνεπώς, σύμφωνα και με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

Κοινότητας και των κρατών μελών στους τομείς της παιδείας και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, όπως η κατανομή προκύπτει από τη Συνθήκη, η παρεχόμενη στο 

έδαφος ενός κράτους μέλους εκπαίδευση, αδιαφόρως του αν πρόκειται για δημόσια ή 

ιδιωτική, διέπεται αποκλειστικά από το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους 

μέλους, στο οποίο αναφέρεται και η διάταξη του στοιχείου ζ του άρθρου 1 της 

Οδηγίας. β. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη 

Συνθήκη, απόκειται, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους αυτής, να καθορίζουν ιδίως 

τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

σε βαθμίδες, τα ιδρύματα της κάθε βαθμίδας που παρέχουν εκπαίδευση στο έδαφός 

τους, το περιεχόμενο των σπουδών, όπως προσδιορίζεται με τα προγράμματα 

σπουδών, την αξία των χορηγούμενων τίτλων σπουδών, καθώς και τα της εισαγωγής 

των σπουδαστών στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης στα κράτη μέλη ανήκει 

η αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίζουν εάν η εκπαίδευση παρέχεται στο έδαφός 

τους αποκλειστικά από κρατικά ιδρύματα ή και ιδρύματα που αποτελούν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και εάν επιτρέπεται παράλληλα η ίδρυση και 

λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε όλες ή ορισμένες μόνον βαθμίδες 

του εκπαιδευτικού συστήματος, προσδιορίζοντας ειδικότερα και το καθεστώς των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στο έδαφός τους, το 

περιεχόμενο και το επίπεδο εκπαίδευσης που αυτά επιτρέπεται να παρέχουν αλλά και 

το εάν οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα ιδρύματα αυτά μπορούν να τύχουν 

επίσημης αναγνώρισης. (βλ. την προαναφερόμενη απόφαση του Πρωτοδικείου των 

Ε.Κ. στην υπόθεση Π. σκ. 58). Οι κανόνες δε αυτοί, σχετικά με το περιεχόμενο και 

την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

που ένα κράτος μέλος θεσπίζει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, πρέπει, κατά τα 

προεκτεθέντα, να είναι σεβαστοί πλήρως τόσο από τα όργανα της Κοινότητας όσο 

και από τις αρχές των λοιπών κρατών μελών. γ. Για τους λόγους αυτούς θα ήταν 

αντίθετη με τη Συνθήκη η χρήση της ευχέρειας που παρέχει η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ, για 

την αναγνώριση σε κράτος μέλος υποδοχής διπλωμάτων μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά τρόπο που παραβιάζει το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους 

μέλους, όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, που παρέχεται στο έδαφός του, που είναι και το μόνο εφαρμοστέο. δ. 

Συνεπώς, εν όψει των όσων έχουν ήδη εκτεθεί, οι διατάξεις του άρθρου 1 στοιχ. α' 
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και ζ' της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, ερμηνευόμενες και υπό το φως των άρθρων 149 και 

150 της Συνθήκης και του κανόνα που επιβάλλει όχι μόνο στα κοινοτικά όργανα αλλά 

και στα κράτη μέλη αμοιβαία καθήκοντα ειλικρινούς συνεργασίας, έχουν την έννοια 

ότι η αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να λάβει υπόψη της, για τη χορήγηση 

διπλώματος του εν λόγω άρθρου της Οδηγίας, επαγγελματική εκπαίδευση η οποία 

έχει πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην επικράτεια άλλου κράτους 

μέλους, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι πρόκειται για εκπαίδευση η οποία έχει 

παρασχεθεί σε ίδρυμα το οποίο όχι μόνον λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος του εν λόγω 

κράτους μέλους, αλλά επί πλέον αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο 

επιτρέπεται να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση που προετοιμάζει για την άσκηση 

ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με τους κανόνες του 

εσωτερικού δικαίου του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιήθηκε 

η κατά τ' ανωτέρω πιστοποιούμενη εκπαίδευση, δηλαδή τους κανόνες οι οποίοι 

επιτρέπουν τη λειτουργία του εν λόγω ιδρύματος, καθώς και εκείνους που διέπουν το 

περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην επικράτειά 

του. ε. Κατ' ακολουθίαν, οι διατάξεις του άρθρου 1 στοιχεία α' και ζ' και του άρθρου 

3 της Οδηγίας, δεν μπορεί παρά να έχουν την έννοια ότι δεν αποτελούν διπλώματα 

του άρθρου 1 στοιχ. α' της Οδηγίας, τα διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από αρχή 

κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία έχει παρασχεθεί, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους σε ιδιωτικό 

"εκπαιδευτικό", κατά την αρχή που χορήγησε το δίπλωμα, ίδρυμα, το οποίο ωστόσο, 

σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπει τη 

λειτουργία του, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει αναγνωριζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου, που 

προετοιμάζει για την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Και 

πάντως, κατά τη μόνη σύμφωνη με τη Συνθήκη έννοια των διατάξεων των άρθρων 1 

στοιχεία α' και ζ' και 3 της Οδηγίας, το κράτος μέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να 

αναγνωρίσει τέτοια διπλώματα, δηλαδή διπλώματα τα οποία έχουν χορηγηθεί από 

αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και πιστοποιούν εκπαίδευση, η οποία έχει 

πραγματοποιηθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στην επικράτεια του κράτους μέλους 

υποδοχής σε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

υποδοχής, η οποία διέπει το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που παρέχεται στο έδαφός του, δεν αποτελεί 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε 
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επιπέδου που προετοιμάζει για την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου 

επαγγέλματος. Κατά μείζονα δε λόγο όταν, κατά τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

υποδοχής, συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου του εν 

λόγω ιδρύματος, με τις οποίες επιδιώκεται να εμφανισθεί το ίδρυμα αυτό ως 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αναγνωριζόμενη εκπαίδευση, χαρακτηρίζονται ως 

ποινικά κολάσιμες πράξεις. στ. Δεν ασκεί δε καμία από την άποψη αυτή επιρροή το 

γεγονός ότι, κατά το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται η 

λειτουργία στο έδαφός του, του ιδρύματος αυτού στο οποίο έχει παρασχεθεί η 

επίμαχη εκπαίδευση. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η 

δραστηριότητα του εν λόγω ιδρύματος επιτρέπεται να ασκείται μόνον στα πλαίσια 

που καθορίζει το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους που προβλέπει τη 

λειτουργία του, και το οποίο είναι το αποκλειστικά εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με 

την κατανομή των αρμοδιοτήτων στους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, όπως η 

κατανομή αυτή προκύπτει από τη Συνθήκη. ζ. Στην ανωτέρω δε περίπτωση δεν 

υπάρχει κανένα στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 της Οδηγίας, 

δεδομένου ότι το προς αναγνώριση δίπλωμα δεν αποτελεί δίπλωμα, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 στοιχ. α' της Οδηγίας, αφού περιλαμβάνει και επαγγελματική 

εκπαίδευση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στην επικράτεια του κράτους μέλους 

υποδοχής σε ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του 

εν λόγω κράτους, που διέπει το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στο έδαφός του, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν παρέχει 

επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου. Και ούτε μπορεί να τεθεί ζήτημα 

εάν η άρνηση αναγνώρισης του διπλώματος συνιστά θεμιτό περιορισμό μιας 

θεμελιώδους ελευθερίας που κατοχυρώνει η Συνθήκη, κατά τη νομολογία του ΔΕΚ 

για την αναγνώριση των διπλωμάτων η οποία διαμορφώθηκε πριν από τη θέσπιση της 

Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. Και τούτο διότι, εφόσον με τις Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 

92/51/ΕΟΚ υπήρξε εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την αναγνώριση των 

διπλωμάτων που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση, η αναγνώριση των 

διπλωμάτων γίνεται πλέον βάσει των διατάξεων των Οδηγιών αυτών και στο μέτρο 

που οι διατάξεις αυτές την επιτρέπουν. Κατά τα ανωτέρω δε εκτεθέντα, ένα δίπλωμα 

το οποίο έχει κτηθεί υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, δεν αποτελεί δίπλωμα, κατά την 

μόνη σύμφωνη με τη Συνθήκη έννοια των διατάξεων των Οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 

92/51/ΕΟΚ και ως εκ τούτου το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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αυτές, δεν υποχρεούται να το αναγνωρίσει. η. Η τυχόν υιοθέτηση αντίθετης άποψης, 

ως προς την έννοια των διατάξεων της Οδηγίας, θα συνιστούσε όχι μόνον παραβίαση 

των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής, που διέπουν 

το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται 

στο έδαφός του, για τα οποία είναι το εν λόγω κράτος μέλος αποκλειστικά αρμόδιο, 

και συνεπώς παραβίαση της κρατικής του κυριαρχίας, αφού θα νομιμοποιούσε, κατ' 

αποτέλεσμα, τη λειτουργία ιδιωτικών ιδρυμάτων ως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

παρεχόντων επαγγελματική εκπαίδευση, όταν, κατά τη νομοθεσία του εν λόγω 

κράτους μέλους, τέτοια ιδιωτικά ιδρύματα δεν αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

δεν παρέχουν εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου, αλλά και της ίδιας της Συνθήκης. 

Πράγματι, μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί θεμελιώδη κανόνα του εσωτερικού δικαίου 

που διέπει το περιεχόμενο και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, που πραγματοποιείται στο 

έδαφος του κράτους μέλους, ο οποίος, κανόνας, κατά τη Συνθήκη, (άρθρα 5, 10, 149 

και 150) πρέπει να είναι πλήρως σεβαστός όχι μόνον, από τα κοινοτικά όργανα αλλά 

και από τις αρχές των λοιπών κρατών μελών. Ως εκ τούτου, αν γίνει δεκτή η αντίθετη 

ερμηνεία των άρθρων 1 στοιχ. α' και 3 της Οδηγίας, τότε οι εν λόγω διατάξεις της 

Οδηγίας αντίκεινται στα άρθρα 149, 150, 5 και 10 της Συνθήκης και είναι ανίσχυρες 

κατά τούτο. Γ. α. Το ελληνικό σύνταγμα στο άρθρο του 16, αφού ανάγει την παιδεία 

σε βασική αποστολή του κράτους (παράγρ. 2) ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση 

παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση (παράγρ. 5). Ρητώς δε απαγορεύει την ίδρυση 

ανώτατων σχολών από ιδιώτες (παράγρ. 8). Περαιτέρω, διακρίνει στην παράγρ. 7 του 

ίδιου άρθρου 16, την επαγγελματική εκπαίδευση, ορίζοντας ότι αυτή παρέχεται από 

το Κράτος και κάνοντας ειδική αναφορά στην ανώτερη (τριτοβάθμια) επαγγελματική 

εκπαίδευση. β. Κατά την παράγρ. 7 του άρθρου 16 του ελληνικού Συντάγματος, όπως 

έχει ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 2287/2001 Ολομ.) η 

επαγγελματική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της, παρέχεται, κατ' αρχήν, από το 

Κράτος. Το Σύνταγμα ωστόσο δεν επιβάλλει την παροχή της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης αποκλειστικά από το Κράτος (εκτός βέβαια εκείνης που έχει τον 

χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 16), χωρίς πάντως 

να ιδρύει παράλληλα συνταγματικώς κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα των ιδιωτών 

(είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών) να ιδρύουν σχολές επαγγελματικής ή κάθε άλλης 

ειδικής εκπαίδευσης. Στον κοινό νομοθέτη, κατ' ακολουθίαν, εναπόκειται να 
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επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθορίζοντας το επίπεδο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης που μπορεί να πραγματοποιείται σ' αυτά και γενικώς το πλαίσιο στο 

οποίο επιτρέπεται να λειτουργούν νομίμως. γ. Σύμφωνα δε με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, επαγγελματική εκπαίδευση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας 

χορηγείται δίπλωμα που παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού 

πραγματοποιείται μόνον στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία 

αποτελούν δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας, ανώτατης, εκπαίδευσης. Η 

εισαγωγή των σπουδαστών σ' αυτά γίνεται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, και ορίζεται 

κατ' έτος κλειστός αριθμός εισαγομένων σπουδαστών. δ. Όσον δε αφορά ειδικώς τα 

λειτουργούντα στην Ελλάδα ιδιωτικά "εργαστήρια ελευθέρων σπουδών", σ' ένα από 

τα οποία πραγματοποιήθηκε μέρος της πιστοποιούμενης με το επίμαχο δίπλωμα, στην 

κρινόμενη υπόθεση, επαγγελματικής εκπαίδευσης, αυτά, κατά το ελληνικό δίκαιο, 

δεν αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση 

οποιουδήποτε επιπέδου. Μάλιστα δε, συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις των 

ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών που αποσκοπούν 

στο να εμφανισθεί ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

παρέχει αναγνωριζόμενη εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου, θεωρούνται, σύμφωνα 

με την ελληνική νομοθεσία, όπως εκτίθεται στη συνέχεια αναλυτικά, ποινικώς 

κολάσιμες πράξεις. ε. Συγκεκριμένα, το Ν.Δ/γμα της 9/9.10.1935 με το άρθρο 5 παρ. 

1, όπως τότε ίσχυε, προέβλεπε την ίδρυση από ιδιώτες ειδικών επαγγελματικών 

σχολών, υπό τους οριζόμενους στην εν λόγω παράγραφο όρους και ύστερα από τη 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Σύμφωνα δε με την παραγρ. 2 του 

ανωτέρω άρθρου 5, οι από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Ν.Δ/τος ιδρυόμενες 

ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές ή υπό οιανδήποτε μορφή εμφανιζόμενες ως σχολές, 

ακαδημίες και εκπαιδευτήρια εν γένει χωρίς την οριζόμενη στην παραγρ. 1 του 

άρθρου 5 άδεια, θεωρούνται ως εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, οι δε ιδρυτές αυτών 

διώκονται και τιμωρούνται με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών και με χρηματική ποινή 

πεντακοσίων έως δέκα χιλιάδων δραχμών. Με την παράγρ. 3 του ίδιου άρθρου 

προβλεπόταν προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.Δ/τος, εντός της 

οποίας κάθε λειτουργούσα στην Ελλάδα ιδιωτική επαγγελματική σχολή όφειλε να 

συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγρ. 1. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παραγρ. 

5 του ίδιου άρθρου 5 "Απαγορεύεται εις τον ιδιοκτήτην, ή ιδρυτήν, ή διευθυντήν 

εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών η χρησιμοποίησις, προς χαρακτηρισμόν του 
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εργαστηρίου του, είτε εν επιγραφαίς είτε εν αναγγελίαις και διαφημίσεσι παντός 

είδους, οιουδήποτε τίτλου όστις ήθελε παριστάνει τούτο ως σχολήν, ακαδημίαν, και 

εν γένει ως εκπαιδευτήριον, επιτρεπομένης της χρήσεως προς χαρακτηρισμόν αυτού 

μόνον του τίτλου "εργαστήριον ελευθέρων σπουδών", μετά προσθήκης εν αυτώ της 

λέξεως της δηλούσης την διδασκομένην τέχνην ή πρακτικόν επάγγελμα". Εξάλλου, 

στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι "Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών 

δεν δικαιούνται να χορηγώσιν οιονδήποτε τίτλον σπουδών, πλην απλών βεβαιώσεων 

περί του χρόνου καθ' ον ειργάσθη ο μαθητευόμενος και περί της επιδόσεως αυτού". 

Σύμφωνα δε με την επόμενη παρ. 7, οι μη συμμορφούμενοι με τις διατάξεις των 

προηγούμενων παρ. Α 5 και 6 τιμωρούνται με τις οριζόμενες στην παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου 5 ποινές, δηλαδή με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών και με χρηματική ποινή 

"μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών. στ. Με τις νεώτερες διατάξεις των άρθρων 15 και 16 

του Ν. 1966/1991 επαναλαμβάνονται, κατά βάση, και διευκρινίζονται οι παραπάνω 

ρυθμίσεις του Ν.Δ. της 9/9/10.1935, προκειμένου να αποτραπεί παντελώς η 

δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων σχετικά με τον χαρακτήρα των 

εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών ως δήθεν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και σχετικά με την αξία των χορηγούμενων από αυτά 

"βεβαιώσεων" ως δήθεν τίτλων αναγνωριζόμενης εκπαίδευσης οποιουδήποτε 

επιπέδου. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων 15 και 16 θεσπίζονται 

αυστηρές ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τίτλο των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και 

την αξία των πραγματοποιούμενων σ' αυτά σπουδών, η παράβαση των οποίων 

συνιστά το ποινικό αδίκημα της απάτης και επισύρει ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. Ειδικότερα, στο άρθρο 15 ορίζονται τα εξής : "1. Όλα τα κατά την παρ. 2 

του άρθρου 5 του από 9/9.10.1935 ν.δ. "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 

κειμένων περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως διατάξεων" (ΦΕΚ 450 Α'), εργαστήρια 

ελευθέρων σπουδών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές 

τους πράξεις όσο και στην με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο εν γένει εμφάνισή 

τους προς τα έξω τον εξής, αποκλειστικά και μόνο, τίτλο "Εργαστήριο Ελευθέρων 

Σπουδών", με ισομεγέθη και ομοιόμορφα, απαραιτήτως στοιχεία. Κάτω από τον τίτλο 

αυτόν τίθενται τα δηλωτικά του παρεχομένου γνωστικού αντικειμένου και η 

επωνυμία του εργαστηρίου, με στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν σε 

μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον 

καθιερούμενο με τα προηγούμενα εδάφια τύπο τίτλου όπως ιδίως Πανεπιστήμιο, 

Κέντρο, Σχολή, Οργανισμός, Κολλέγιο, Ινστιτούτο, Ακαδημία, απαγορεύεται. 
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Απαγορεύεται επίσης η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγραφή άλλης ονομασίας της 

χορηγούμενης μετά το πέρας σπουδών βεβαίωσης. 2. Οι προβλεπόμενες στην 

προηγούμενη παράγραφο ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και στα ήδη 

λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία υποχρεούνται να 

συμμορφωθούν προς αυτές εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επωνυμίες εταιριών εμπορικού δικαίου 

ως και ειδικά χαρακτηριστικά σήματα, που έχουν νόμιμα εγκριθεί και καταχωρισθεί 

στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Εμπορίου και χρησιμοποιούνται ως τώρα, μπορεί 

να διατηρηθούν μόνο εφ' όσον δε αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου. 3. Από την έναρξη του παρόντος στους προσερχόμενους για εγγραφή σε 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών σπουδαστές, χορηγείται υποχρεωτικά και με 

απόδειξη παραλαβής από το λογιστήριο του εργαστηρίου, μαζί με το οικείο 

τριπλότυπο καταβολής δικαιώματος εγγραφής ή προκαταβολής διδάκτρων, έντυπη 

δήλωση υπογραφόμενη από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του 

εργαστηρίου, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί μετά το 

πέρας των σπουδών δεν αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο με 

οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στα ήδη 

λειτουργούντα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών για τις εφεξής πραγματοποιούμενες 

εγγραφές, επανεγγραφές, ή ανανεώσεις εγγραφών, καθώς και για τις εγγραφές, 

επανεγγραφές ή ανανεώσεις εγγραφών, που ισχύουν για την τρέχουσα εκπαιδευτική 

περίοδο". Περαιτέρω στο άρθρο 16, με τίτλο "Κυρώσεις", ορίζονται τα ακόλουθα : 

"1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οι παραβάτες των 

τιθέμενων με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου κανόνων τιμωρούνται ως εξής : 

α. Ποινικές κυρώσεις : Οι ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων 

σπουδών, που παραβαίνουν με πρόθεση τις διατάξεις της παρ. 1 του προηγούμενου 

άρθρου ως προς τον τύπο τίτλου του εργαστηρίου ή προσθέτουν, αφαιρούν ή 

αλλοιώνουν αυτόν ή παραλείπουν καθ' οιονδήποτε τρόπο να χορηγήσουν στους 

εγγραφόμενους σπουδαστές την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του προηγούμενου 

άρθρου έντυπη δήλωση ή χορηγούν ελλιπή ή παραπλανητική δήλωση, τιμωρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 386 παρ. 1 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα 

(απάτης). Από την τελεσιδικία της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης, 

διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου οριστικά με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εκτέλεση της περί οριστικής διακοπής 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



απόφασης αναστέλλεται ως το πέρας της διδακτικής περιόδου. Επαναλειτουργία του 

εργαστηρίου δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ολόκληρων διδακτικών 

περιόδων από την τελευταία διακοπή της λειτουργίας του. β. Διοικητικές κυρώσεις: 

Υπαίτιοι των ως άνω παραβάσεων ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι εργαστηρίων ελευθέρων 

σπουδών τιμωρούνται : με απόφαση του οικείου νομάρχη με πρόστιμο μέχρι 

2.000.000 δραχμές, αν πρόκειται για την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του 

προηγούμενου άρθρου παράβαση και με πρόστιμο μέχρι 500.000 δραχμές, αν 

πρόκειται για την προβλεπόμενη με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου παράβαση. Εάν μετά 

τη διαπίστωση της παράβασης της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου αυτή 

εξακολουθεί να διαπράττεται, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιμο μέχρι 200.000 δραχμές 

για κάθε ημέρα υπέρβασης με συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη. Εάν 

η μη συμμόρφωση συνεχίζεται πέραν του μηνός, με απόφαση της επιτροπής του 

άρθρου 12 του παρόντος μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή ή οριστική διακοπή της 

λειτουργίας του εργαστηρίου. 2. α)... 3. ...". ζ. Από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.Δ/τος 

της 9/9.10.1935 και του Ν. 1966/1991, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των 

ιδιωτικών "εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών" προκύπτουν σαφώς τα εξής : (i). Τα, 

υπό το νομικό καθεστώς των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, λειτουργούντα 

ιδιωτικά ιδρύματα δεν αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν παρέχουν 

αναγνωριζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου, δηλαδή 

εκπαίδευση που προετοιμάζει για την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου 

επαγγέλματος. (ii). Ρητώς ορίζεται ότι δεν χορηγούν οποιονδήποτε τίτλο σπουδών, η 

δε "βεβαίωση" που αυτά παρέχουν, "δεν αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο 

με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας οποιασδήποτε 

βαθμίδας στην Ελλάδα". (iii). Ακριβώς για το λόγο ότι, κατά νόμον, δεν αποτελούν 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την ίδρυση και λειτουργία ενός εργαστηρίου ελευθέρων 

σπουδών δεν απαιτείται διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε η συνδρομή 

όρων και προϋποθέσεων σχετικά με το διδακτικό προσωπικό, το πρόγραμμα 

σπουδών, την εισαγωγή σπουδαστών σ' αυτά τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, την 

κρατική εποπτεία πάνω σ' αυτά κλπ. (iv). Προκειμένου δε να μην υπάρχει καμία 

αμφιβολία, αλλά και να αποτραπεί παντελώς η δημιουργία παραπλανητικών 

εντυπώσεων σχετικά με τον χαρακτήρα των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών ως 

δήθεν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχετικά με την αξία των πραγματοποιούμενων 

σπουδών και των χορηγούμενων από αυτά "βεβαιώσεων" ως δήθεν τίτλων 

αναγνωριζομένης εκπαίδευσης οποιουδήποτε επιπέδου, με τις διατάξεις του Ν.Δ. 
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9/1935 και του Ν. 1966/1991 επιβάλλεται, για το χαρακτηρισμό του εργαστηρίου, η 

χρήση αποκλειστικά και μόνο του τίτλου "εργαστήριο ελευθέρων σπουδών" και 

απαγορεύεται απολύτως η προσθήκη οποιουδήποτε άλλου τίτλου, προκειμένου να 

εμφανισθεί αυτό ως σχολή, ακαδημία και εν γένει ως εκπαιδευτήριο (άρθρ. 5 παρ. 5 

Ν.Δ. 9/35) ή άλλου τίτλου όπως ιδίως πανεπιστήμιο, κέντρο, σχολή, οργανισμός, 

κολλέγιο, ινστιτούτο, ακαδημία (άρθρ. 15 παρ. 1 Ν. 1966/1991). Επίσης με το άρθρο 

15 του Ν. 1966/1991 προβλέπεται ότι στους προσερχόμενους για εγγραφή σε 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών σπουδαστές "χορηγείται υποχρεωτικά και με 

απόδειξη παραλαβής" έντυπη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι "η βεβαίωση 

που θα χορηγηθεί μετά το πέρας των σπουδών δεν αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο 

σπουδών, ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας 

οποιασδήποτε βαθμίδας στην Ελλάδα". (v). Πέραν δε αυτών, οι παραβιάσεις των 

επιβαλλομένων από τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεώσεων και απαγορεύσεων 

χαρακτηρίζονται ως ποινικά κολάσιμες πράξεις και επισύρουν ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. Είναι προφανές ότι με τις ανωτέρω ειδικές για τα εργαστήρια 

ελευθέρων σπουδών ρυθμίσεις, εκφράζεται η έντονη βούληση του έλληνα νομοθέτη 

να αποκλείσει απολύτως την καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγνώριση σπουδών στα εν 

λόγω ιδιωτικά εργαστήρια ως επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου. 

Τούτο δε ανεξαρτήτως της από το άρθρο 16 του Συντάγματος προκύπτουσας 

απαγόρευσης της αναγνώρισης σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί σεεργαστήρια 

ελευθέρων σπουδών, για μόνο το λόγο ότι αυτά αποτελούν ιδιωτικά ιδρύματα. η. 

Πράγματι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφαση 3557/1998, 

έκρινε νόμιμη την άρνηση αναγνώρισης διπλώματος το οποίο είχε χορηγηθεί από το 

γαλλικό, δημόσιο, ομοταγές προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

πανεπιστήμιο με την επωνυμία Universit? de Lille II - Droit et Sant?, για τη χορήγηση 

του οποίου, διπλώματος, είχαν ληφθεί υπόψη σπουδές οι οποίες είχαν 

πραγματοποιηθεί από την κάτοχό του τίτλου σε Τμήμα του εν λόγω γαλλικού Π που 

είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα και λειτουργούσε, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, ως εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της 

Επικρατείας έκρινε ότι η αναγνώριση του, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, 

χορηγηθέντος από γαλλικό πανεπιστήμιο, διπλώματος, δεν επιτρέπεται από το άρθρο 

16 του Συντάγματος, διότι θα οδηγούσε στην αναγνώριση εκ του αποτελέσματος, ως 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, των σπουδών εκείνων οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, σε Τμήμα ή Παράρτημα ομοταγούς αλλοδαπού 
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ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που λειτουργεί στη Χώρα υπό τη νομική μορφή 

του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, γεγονός όμως το οποίο θα συνιστούσε 

καταστρατήγηση του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία στην ελληνική 

επικράτεια ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από ιδιώτες (βλ. και ΣτΕ 2274/1990 

Ολομ.). Απέρριψε δε ως αβάσιμο λόγο ακυρώσεως ότι η ανωτέρω άρνηση της 

αναγνώρισης του διπλώματος αντίκειται στα άρθρα 48 επόμενα (ήδη δε άρθρα 39 

επόμενα), 57 (ήδη δε άρθρο 147) και στο άρθρο 126 (ήδη δε άρθρο 149) της 

Συνθήκης ΕΚ, καθώς και στις διατάξεις της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, με τη σκέψη ότι το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ειδικότερα δε στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στο έδαφος κάθε κράτους 

μέλους καθώς και το συναφές ζήτημα της αναγνώρισης διπλωμάτων ως ισοτίμων 

προς τα εθνικά και της αποφυγής καταστρατηγήσεων, αφορά τον εθνικό νομοθέτη 

και ρυθμίζεται στην Ελλάδα από το άρθρο 16 του Συντάγματος και τη συνάδουσα 

προς αυτό νομοθεσία. Επίσης, το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε 

μείζονα σύνθεση), κατά την επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγματος με 

αντικείμενο τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, 

διετύπωσε την παρατήρηση ότι, κατά την ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνώρισης 

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέταση των 

προϋποθέσεων αναγνώρισης διπλωμάτων, που έχουν χορηγηθεί από αρχή άλλου 

κράτους μέλους, "πρέπει να λαμβάνεται απαραιτήτως υπ' όψιν" η σχετική πάγια 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, δεν επιτρέπεται, 

εν όψει του άρθρου 16 του Συντάγματος που απαγορεύει τη σύσταση στη Χώρα 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από ιδιώτες, να υπολογίζεται χρόνος σπουδών 

που διανύθηκε από τον ενδιαφερόμενο σε Τμήμα ή Παράρτημα αλλοδαπού Π που 

λειτουργεί στην Ελλάδα. (Πρακτικό 194/2000). Δ. α. Με τα δεδομένα αυτά και 

σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ανωτέρω δεκτά, σχετικά με την έννοια των διατάξεων 

τόσο της Συνθήκης όσο και της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, το επίμαχο δίπλωμα, το οποίο 

περιλαμβάνει και εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε ιδιωτικό 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, δεν αποτελεί δίπλωμα κατά την έννοια του άρθρου 

1 στοιχείο α της Οδηγίας. Και πάντως η Ελληνική Δημοκρατία, ως κράτος μέλος 

υποδοχής, δεν υποχρεούται, κατά τη μόνη σύμφωνη με τη Συνθήκη έννοια των 

διατάξεων των άρθρων 1 στοιχείο α' και 3 της Οδηγίας, να αναγνωρίσει το δίπλωμα 

αυτό, το οποίο έχει χορηγηθεί από αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί 

εκπαίδευση η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενο με την αρχή που 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



χορήγησε το δίπλωμα ιδιωτικό εργαστήριο ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα, το 

οποίο εργαστήριο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, που διέπει το περιεχόμενο 

και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είτε δημόσιας είτε ιδιωτικής που 

παρέχεται στην ελληνική επικράτεια, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και ως εκ 

τούτου δεν παρέχει αναγνωριζόμενη στην Ελλάδα επαγγελματική εκπαίδευση 

οποιουδήποτε επιπέδου. Πολύ δε περισσότερο όταν, κατά την ελληνική νομοθεσία, ο 

ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος ιδιωτικού εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών που, με 

συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις, επιδιώκει να εμφανίσει το εργαστήριο ως 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αναγνωριζόμενη στην Ελλάδα επαγγελματική 

εκπαίδευση, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Βεβαίως δεν θα υπήρχε κανένα κώλυμα για 

την αναγνώριση του διπλώματος εάν η πιστοποιούμενη ως πραγματοποιηθείσα στην 

Ελλάδα εκπαίδευση οπτικού, είχε παρασχεθεί σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

που, κατά την ελληνική νομοθεσία, παρέχει τέτοια εκπαίδευση. β. Πέραν των 

ανωτέρω ο αιτών, πάντως, υπό τις περιστάσεις που έχουν εκτεθεί, επικαλείται 

καταχρηστικά τις διατάξεις της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, προκειμένου να αποφύγει την 

εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, δηλαδή τόσο των διατάξεων του άρθρου 16 του 

Συντάγματος, όσο και των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ/τος της 9/9.10.1935 και 

15 και 16 του Ν. 1966/1991, οι οποίες αποκλείουν την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

αναγνώριση σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρων 

σπουδών, τα οποία δεν αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιουδήποτε επιπέδου. 

Aλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 1966/1991 στους προσερχόμενους 

για εγγραφή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών χορηγείται υποχρεωτικά και με 

απόδειξη παραλαβής από το λογιστήριο του εργαστηρίου, μαζί με την απόδειξη 

καταβολής δικαιώματος εγγραφής ή προκαταβολής διδάκτρων, έντυπη δήλωση 

υπογραφόμενη από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εργαστηρίου, στην 

οποία αναφέρεται ρητά ότι η βεβαίωση που θα χορηγηθεί μετά το πέρας των σπουδών 

δεν αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο 

αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας στην Ελλάδα. Εξ άλλου, 

η αρχή του κράτους μέλους προέλευσης που χορήγησε, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, 

το εν λόγω δίπλωμα, συνεργαζόμενη με εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που 

λειτουργεί στην Ελλάδα και το οποίο, κατά το ελληνικό δίκαιο, δεν αποτελεί 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπράττει στην καταστρατήγηση όχι μόνον της ελληνικής 

νομοθεσίας αλλά και της Συνθήκης, παραβιάζοντας τον κανόνα που επιβάλλει όχι 

μόνο στα κοινοτικά όργανα αλλά και στα κράτη μέλη αμοιβαία καθήκοντα 

- NetLaw.gr -

- NetLaw.gr -



ειλικρινούς συνεργασίας. γ. Η άποψη δε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της 

Οδηγίας και των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης, η πιστοποιούμενη, με το προς 

αναγνώριση ανωτέρω δίπλωμα, εκπαίδευση, που έχει πραγματοποιηθεί, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα, βάσει 

συμφωνίας δικαιόχρησης με την αρχή του κράτους μέλους προέλευσης που χορήγησε 

το δίπλωμα, μολονότι έχει πραγματοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια, δεν διέπεται 

από την ελληνική νομοθεσία που ρυθμίζει τα σχετικά με το περιεχόμενο και την 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά 

εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένο 

το ίδρυμα που χορήγησε το δίπλωμα, είναι προδήλως εσφαλμένη. Και τούτο διότι, 

όπως έχει ήδη εκτεθεί, κατά την αναμφίβολη έννοια των άρθρων 149 και 150 της 

Συνθήκης, κάθε εκπαίδευση που παρέχεται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους 

διέπεται από την εσωτερική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, αδιαφόρως του 

εάν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Πράγματι, δεν είναι νοητό το 

περιεχόμενο και η οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που παρέχεται στην 

επικράτεια ενός κράτους μέλους και εν προκειμένω της Ελλάδας, να ρυθμίζεται από 

τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους και μάλιστα κατά πλήρη παραβίαση των 

διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου αυτή πραγματοποιείται, 

όπως είναι προεχόντως ο κανόνας της απαγόρευσης της παροχής εκπαίδευσης από 

ιδιωτικά ιδρύματα, κατά μείζονα δε λόγο από ιδρύματα τα οποία δεν αποτελούν 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως, κατά την ελληνική νομοθεσία, είναι τα εργαστήρια 

ελευθέρων σπουδών τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν αναγνωριζόμενη εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου. Και, όπως έχει ήδη 

εκτεθεί, αποτελεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους 

μέλους, στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, να επιτρέψει ή 

να μην επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο 

έδαφός του και να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να παρέχεται 

ιδιωτική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια δεν μπορεί, εν όψει των ανωτέρω, να γίνει 

δεκτό, ότι ένα ιδιωτικό, εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, το οποίο, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του, όχι μόνο δεν αποτελεί 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν του αναγνωρίζεται η δυνατότητα να παρέχει 

επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου, που προετοιμάζει για την άσκηση 

ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, αλλά επί πλέον συγκεκριμένες 
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πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτου ή εκπροσώπου του, με τις οποίες επιδιώκεται 

να εμφανισθεί το εν λόγω εργαστήριο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει 

αναγνωριζόμενη εκπαίδευση, αποτελούν ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά, 

καθίσταται, παρά ταύτα, κατά την έννοια των Οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ, 

εκπαιδευτικό ίδρυμα δυνάμενο να παρέχει μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 

(ανώτερη ή ανώτατη) εκπαίδευση, συνάπτοντας μία συμφωνία δικαιόχρησης με αρχή 

άλλου κράτους μέλους. Ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών δεν επιτρέπεται, σε 

καμία περίπτωση, ούτε μέσω μιας συμφωνίας δικαιόχρησης, να παρέχει 

επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου αναγνωριζόμενη στην Ελλάδα, 

διότι τούτο αντίκειται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που επιτρέπουν τη 

λειτουργία του. Η τυχόν υιοθέτηση αντίθετης άποψης είναι προφανές ότι θα είχε ως 

συνέπεια την πλήρη καταστρατήγηση της ελληνικής νομοθεσίας. Και, όπως έχει ήδη 

εκτεθεί, δεν μπορεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη, να ερμηνεύονται οι διατάξεις των 

Οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ κατά τρόπο που τις καθιστά μέσο για την 

παραβίαση του εσωτερικού δικαίου σε έναν τομέα, όπως είναι η οργάνωση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. δ. Εξ 

άλλου, τα ανωτέρω συμπεράσματα δεν ανατρέπει η νομολογία του ΔΕK Valentina 

Neri, αντιθέτως, εμμέσως πλην σαφώς, τα επιβεβαιώνει. Και τούτο διότι, όπως 

γίνεται δεκτό στην εν λόγω απόφαση (ΔΕΚ, απόφαση της 13.11.2003, C-153/02), η 

ιταλική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη διοργάνωση και παροχή τριτοβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία 

επιτρέπεται να λειτουργούν ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τέτοιου επιπέδου στην 

επικράτεια της Ιταλίας. Στη σκέψη 26 επισημαίνεται ότι "Η ESE παρέχει, στην 

ιταλική επικράτεια, μέσω του ιταλικού παραρτήματός της, τις ίδιες υπηρεσίες με 

εκείνες που έχει εξουσία να παρέχει στο κράτος καταγωγής, τηρώντας πλήρως τη 

νομοθεσία του κράτους υποδοχής". Συνεπώς, η ESE αναγνωριζόταν από το ιταλικό 

δίκαιο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο νομίμως παρείχε 

στο ιταλικό έδαφος επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, στην απόφαση V. Neri 

τονίζεται ότι η ιταλική έννομη τάξη αναγνωρίζει συμφωνίες μεταξύ των ιταλικών 

πανεπιστημίων και άλλων ιταλικών ιδρυμάτων ανωτέρων ή ανωτάτων σπουδών, "οι 

οποίες συμφωνίες είναι ανάλογες με τη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του NTU και 

της ESE" (βλ. σκ. 47). Περαιτέρω δε στην εν λόγω απόφαση V. Neri, επισημαίνεται 

ότι "η μη αναγνώριση των διπλωμάτων, τα οποία χορηγούνται υπό περιστάσεις όπως 

οι επίμαχες στην κύρια δίκη, αφορά μόνον τίτλους σπουδών που χορηγούνται σε 
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ιταλούς υπηκόους". Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ιταλική Δημοκρατία ασκούσε, 

σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην ανωτέρω απόφαση του ΔΕΚ, την εθνική της 

αρμοδιότητα για την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται στην 

επικράτεια της Ιταλίας, κατά τρόπο διακριτικό και για το λόγο αυτό το ΔΕΚ έκρινε 

ότι, υπό τις συνθήκες της κύριας δίκης που περιγράφονται στην απόφαση V. Neri, 

υπήρξε παραβίαση του άρθρου 43 της Συνθήκης. ε. Είναι πάντως σαφές ότι, κατά την 

απόφαση V. Neri, αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση ενός διπλώματος που 

έχει χορηγηθεί από αρχή ενός κράτους μέλους και περιλαμβάνει εκπαίδευση η οποία 

έχει πραγματοποιηθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υποδοχής, είναι η εν λόγω 

εκπαίδευση να έχει παρασχεθεί σε ίδρυμα το οποίο, κατά τη νομοθεσία του κράτους 

μέλους υποδοχής, αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιτρέπεται να παρέχει 

επαγγελματική εκπαίδευση, τηρώντας πλήρως τη νομοθεσία του κράτους μέλους 

υποδοχής, η οποία διέπει την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο εν 

λόγω κράτος μέλος. 

13. Επειδή, όπως εξετέθη ανωτέρω, το αίτημα του αιτούντος, με το οποίο ο 

τελευταίος είχε ζητήσει να αναγνωρισθεί, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 92/51, ο τίτλος 

που του χορήγησε το εδρεύον στην Ιταλία Ινστιτούτο I.R.S.O.O, ώστε να ασκήσει το 

νομοθετικώς κατοχυρωμένο στην Ελλάδα επάγγελμα του οπτικού, απερρίφθη, με την 

προσβαλλομένη πράξη του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., με μόνη αιτιολογία το ότι οι σπουδές, μετά 

το πέρας των οποίων χορηγήθηκε στον αιτούντα ο ανωτέρω τίτλος, 

πραγματοποιήθηκαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε φορέα (την 

"ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε"), ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα και ο οποίος, ως εργαστήριο 

ελευθέρων σπουδών, υπό την έννοια των άρθρων 5 παράγραφος 6 του Ν.Δ. της 

9/9.10.1935 και 15 παράγραφος 3 του Ν. 1966/1991, δεν αναγνωρίζεται ως 

εκπαιδευτικό ίδρυμα από την ελληνική νομοθεσία. Κατά την πλειοψηφήσασα στο 

Δικαστήριο άποψη, η αιτιολογία αυτή αντίκειται ευθέως, όπως βασίμως προβάλλεται, 

στις κρίσιμες διατάξεις της οδηγίας 92/51 και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να παράσχει 

νόμιμο και επαρκές έρεισμα στην απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος. Κατά την 

άποψη, αντιθέτως, της μειοψηφίας, η αιτιολογία αυτή είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

νόμιμη και επαρκής. Δεδομένου, όμως, ότι αμφότερες οι ανωτέρω απόψεις θέτουν 

ζητήματα ερμηνείας των κρισίμων εν προκειμένω κανόνων του κοινοτικού δικαίου, 

πρέπει να αναβληθεί η οριστική κρίση επί της κρινομένης αιτήσεως, προκειμένου να 

διατυπωθεί προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 234 της Συνθήκης, το εξής προδικαστικό ερώτημα: "Όταν υπήκοος 
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κράτους μέλους, επικαλούμενος τίτλο που εμπίπτει, κατ' αυτόν, στο πεδίο εφαρμογής 

της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18.6.1992, με τίτλο "σχετικά με ένα 

δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 

συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ" (ΕΕ L 209), ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους υποδοχής να του επιτραπεί η πρόσβαση σε επάγγελμα νομοθετικώς 

κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής ή η άσκηση του επαγγέλματος τούτου, οι 

αρχές αυτές έχουν, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της εν 

λόγω οδηγίας, ερμηνευομένων υπό το φως των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης για 

την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, τη δυνατότητα να απορρίψουν το αίτημα 

του ενδιαφερομένου (και να αποκλείσουν, έτσι, παντελώς την πρόσβασή του στο 

ανωτέρω επάγγελμα ή την άσκησή του στο κράτος μέλος υποδοχής), εκ μόνου του 

λόγου ότι ο επίμαχος τίτλος έχει μεν χορηγηθεί από αρχή του κράτους μέλους 

προελεύσεως, αλλά κατόπιν σπουδών, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων 

πραγματοποιήθηκε στο κράτος μέλος υποδοχής και σε φορέα, ο οποίος λειτουργεί 

μεν ελευθέρως στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν αναγνωρίζεται, όμως, ως 

εκπαιδευτικό ίδρυμα στο κράτος τούτο, δυνάμει σχετικής γενικής διατάξεως της 

νομοθεσίας του?". Κατά τη γνώμη, όμως, των Συμβούλων Δ. Πετρούλια και Ε. Νίκα, 

εν όψει των όσων αυτοί έχουν υποστηρίξει στη δωδέκατη σκέψη και της αντίθετης 

άποψης της πλειοψηφίας, ανακύπτει προκριματικό ζήτημα ως προς το χαρακτηρισμό 

του επίμαχου τίτλου του αιτούντος ως διπλώματος κατά την έννοια των διατάξεων 

της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου το προδικαστικό ερώτημα, το οποίο πρέπει, 

κατ' αρχάς, να τεθεί στο ΔΕΚ, δεν είναι το ανωτέρω διατυπούμενο ερώτημα, αλλά το 

εξής: "Ερωτάται, εάν τίτλος ο οποίος έχει χορηγηθεί από αρχή κράτους μέλους 

προέλευσης και πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει παρασχεθεί εν όλω ή εν μέρει σε 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, το οποίο επιτρέπεται μεν να λειτουργεί στο κράτος 

μέλος υποδοχής αλλά, κατά το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία του εν λόγω 

κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιήθηκε εν όλω ή εν μέρει η 

πιστοποιούμενη εκπαίδευση, όχι μόνο δεν αποτελεί εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν του 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα να παρέχει αναγνωριζόμενη εκπαίδευση, οποιουδήποτε 

επιπέδου, που προετοιμάζει για την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου 

επαγγέλματος, αλλά επί πλέον συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη ή 

εκπροσώπου του, με τις οποίες επιδιώκεται να εμφανισθεί το εν λόγω εργαστήριο 

ελευθέρων σπουδών ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αναγνωριζόμενη 

εκπαίδευση, επισύρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, αποτελεί ή όχι δίπλωμα 
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κατά την έννοια των διατάξεων της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, ερμηνευόμενων υπό το φώς 

των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

καθώς και του κανόνα που επιβάλλει όχι μόνο στα κοινοτικά όργανα αλλά και στα 

κράτη μέλη αμοιβαία καθήκοντα ειλικρινούς συνεργασίας;". Και τούτο διότι, κατά 

την μειοψηφήσασα γνώμη, σε αρνητική περίπτωση, ουδεμία υποχρέωση 

αναγνώρισης του σχετικού τίτλου προκύπτει για τις αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής και εν προκειμένω της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Δια ταύτα 

• Αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως. 

• Διατυπώνει προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το εξής 

προδικαστικό ερώτημα: "Όταν υπήκοος κράτους μέλους, επικαλούμενος τίτλο 

που εμπίπτει, κατ' αυτόν, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 18.6.1992, τιτλοφορουμένης "σχετικά με ένα δεύτερο γενικό 

σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει 

την οδηγία 89/48/ΕΟΚ" ( ΕΕ L 209), ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους υποδοχής να του επιτραπεί η πρόσβαση σε επάγγελμα νομοθετικώς 

κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής ή η άσκηση του επαγγέλματος τούτου, 

οι αρχές αυτές έχουν, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και 4 

της οδηγίας 92/51, ερμηνευομένων υπό το φως των άρθρων 149 και 150 της 

Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, τη δυνατότητα να 

απορρίψουν το αίτημα του ενδιαφερομένου (και να αποκλείσουν, έτσι, παντελώς 

την πρόσβασή του στο ανωτέρω επάγγελμα ή την άσκησή του στο κράτος μέλος 

υποδοχής), εκ μόνου του λόγου ότι ο επίμαχος τίτλος έχει μεν χορηγηθεί από 

αρχή του κράτους μέλους προελεύσεως, αλλά κατόπιν σπουδών, το μεγαλύτερο 

τμήμα των οποίων πραγματοποιήθηκε στο κράτος μέλος υποδοχής και σε φορέα, 

ο οποίος λειτουργεί μεν ελευθέρως στο κράτος μέλος υποδοχής, δεν 

αναγνωρίζεται, όμως, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στο κράτος τούτο, δυνάμει 

σχετικής γενικής διατάξεως της νομοθεσίας του;". 

• Ορίζει νέα δικάσιμο την 8.1.2008. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2006. 

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος 

Μ. Βροντάκης 
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και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 13 Μαρτίου 2007. 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος 
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