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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η Συνεδρίαση, 27 Νοεμβρίου 2010, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα της δικαιόχρησης
(franchising) και της παράνομης λειτουργίας δήθεν «αμερικάνικων πανεπιστημίων».
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 6η συνεδρίαση της 27 Νοεμβρίου 2010, αφού έλαβε υπόψη
της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας (π.χ. βλέπε απόφαση της Ε.Γ. στην 8η συνεδρίαση της
10ης Ιουνίου 2010) καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στο σχετικό θέμα αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Να ζητήσει από Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για μια ακόμα φορά να
αποσύρει τον αποικιακού τύπου και καθαρά αντισυνταγματικό Νόμο 3696/2008 για τα «Κολέγια», με
τον οποίο (Άρθρο 10) ουσιαστικά ιδρύονται (καθαρώς κερδοσκοπικά) ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην
Ελλάδα -επιφέροντας έτσι στην πράξη ουσιαστική ανατροπή στη δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την απαγόρευση της
λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που συνεργάζονται με
σχέση δικαιόχρησης (franchising) με ξένα Πανεπιστήμια. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό έχει κάνει η
Πορτογαλία, κατά δήλωση του αντίστοιχου Υπουργού Παιδείας ενώπιον του έλληνα Πρωθυπουργού
και όλης της Πολιτικής Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη συνάντηση των Δελφών.
Ειδικότερα για την ιδιωτική επιχείρηση, που φέρει το όνομα “Hellenic American University” (HAU),
αποφασίζει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Α. Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ, του Προέδρου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, του Προέδρου του Νομικού
Τμήματος του ΕΚΠΑ, Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ, στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας κατά την
εκδίκαση στις 10 Δεκεμβρίου 2010 της Αίτησης ακύρωσης που έχει υποβάλλει η εν λόγω επιχείρηση
κατά της απόφασης της Υπουργού Παιδείας για τη διακοπή της λειτουργίας της. Την αίτηση έχουν
καταθέσει το HAU και η συνδεόμενη με αυτό Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Β. Να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της ένστασης που έχει υποβληθεί από τον Πρόεδρο της
ΠΟΣΔΕΠ και τον Πρόεδρο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ καθηγητή Γιάννη Τσάκνη στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην
Επιτροπή Πιστοποίησης (accreditation) Ιδρυμάτων του Βορειοανατολικού Τμήματος των ΗΠΑ (New
England Association of Schools and Colleges -NEASC), στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους
δεν πρέπει να αναγνωριστεί ως ίδρυμα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης ένα ίδρυμα, που έχει μεν
ιδρυθεί στις ΗΠΑ (Πολιτεία του New Hampshire), αλλά υπάρχει ως "Πανεπιστήμιο" αποκλειστικά και
μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα ανεξάρτητη των ΗΠΑ και με δικούς της νόμους ως προς τη
λειτουργία των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
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Γ. Να αποστείλει ανοικτές επιστολές προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Α. Διαμαντοπούλου με λεπτομερή
ενημέρωση για άλλη μια φορά για το όλο θέμα που έχει διαμορφωθεί και τις σημαντικές παραλήψεις
των αρμοδίων.
Τέλος, επειδή ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι και το έτερο «Πανεπιστήμιο» με τη
συμπληρωματική ονομασία «American University of Greece» επί της Κηφισίας, παρά τις αποφάσεις
της Υπουργού συνεχίζει να λειτουργεί ανενόχλητο, ζητάμε την άμεση και κυρίως αποτελεσματική
παρέμβαση του Υπουργείου. Γνωρίζουμε ότι έχουν στην διάθεσή τους όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
Δεν είναι δυνατόν, σε μια εποχή που όλοι μας καλούμαστε να κάνουμε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να
κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους μας και τις οικογένειές τους.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Συνημμένα:
1) Ανοικτή επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Α. Διαμαντοπούλου για το “Hellenic American
University”
2) Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για το “Hellenic American
University».
3) Η ένσταση που έχει υποβληθεί από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ και τον Πρόεδρο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
καθηγητή Γιάννη Τσάκνη στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην Επιτροπή Πιστοποίησης (accreditation)
Ιδρυμάτων του Βορειοανατολικού Τμήματος των ΗΠΑ (New England Association of Schools and
Colleges –NEASC).
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΕΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2010

Προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
και
προς τον Υπουργό Οικονομικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία της ΠΟΣΔΕΠ για παράνομη λειτουργία εκπαιδευτηρίου φερόμενου ως
πανεπιστήμιο αλλοδαπής με την επωνυμία “Hellenic American University”
Κύριοι Υπουργοί,
Θέλουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας επί του νομοθετικού πλαισίου
λειτουργούντων εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σε σχέση με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία περί Κολεγίων.
Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University έχει ιδρυθεί κατόπιν νομοθετικής
πράξης στην Πολιτεία του New Hampshire των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού
επιχειρηματία και πρώην πολιτικού κ. Κρις Σπύρου. Το εκπαιδευτήριο δεν έχει φυσική
παρουσία ως Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα ως “overseas institution”
και έχει ελληνική διεύθυνση, μόνο. Στις ΗΠΑ είναι νομική οντότητα “independent non-profit
University”, το οποίο είναι το νομικό σχήμα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και δεν
είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο (“public non-profit”). Ωστόσο, ο κ. Σπύρου ισχυρίζεται ότι το
φερόμενο ως Πανεπιστήμιο «λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα από το έτος 2004 ως
πανεπιστήμιο δημοσίου χαρακτήρα» και ότι «…είναι ίδρυμα δημοσίου συμφέροντος και
ελέγχου με αρχές και κανόνες ανάλογους προς αυτούς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην
Ελλάδα. Αρχές και κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του ως νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου είτε υπό την έννοια της ελληνικής είτε υπό την έννοια της
αμερικανικής νομοθεσίας…. Το Hellenic American University έχει χαρακτηριστεί από τις
Φορολογικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του άρθρου 501 (c) (3) ως ίδρυμα
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Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως το οποίο εξαιρείται της φορολογίας» (βλ. Αίτηση Ακυρώσεως
Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Hellenic American University και της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης).
Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο επικαλείται διμερή συμφωνία Ελλάδας και Η.Π.Α., σύμφωνα με
την οποία και εν αντιθέσει με τα Κολέγια, αποτελεί δημόσιο Πανεπιστήμιο και συνεπώς δεν
απαιτείται να του χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας (βλ. ίδιο κείμενο). Κατόπιν
αυτών των ισχυρισμών, εύλογα γεννάται το ερώτημα της νομικής μορφής με την οποία
υφίσταται στην Ελλάδα, το είδος του ΑΦΜ που έχει στη Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, στην οποία υπάγεται
και εάν έχει πληρώσει φόρους από το 2004. Η μη καταβολή φόρων από το έτος ίδρυσης και
λειτουργίας του θα συνιστούσε εκ των πραγμάτων αποδοχή των παραπάνω ισχυρισμών,
δηλαδή ότι ως δημόσιο Πανεπιστήμιο εξαιρείται της φορολογίας, στερώντας έτσι από το
Ελληνικό Δημόσιο σημαντικά έσοδα.
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το πρώτο εδάφιο της Παρ. 3 του Άρθρου 17 του
Νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ Α177) ορίζει ότι πλην των Δημοσίων Πανεπιστημίων, δεν επιτρέπεται
η χρήση του όρου Πανεπιστήμιο στην Ελληνική ή ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περαιτέρω, στο Άρθρο 22 του ιδίου Νόμου
καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, τόσο για τα Κολέγια όσο και για τους λοιπούς παρόχους
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ στο Άρθρο 12 Περ. θ΄ του ιδίου Νόμου, ορίζεται ρητά ότι στο
Γραφείο Κολεγίων ανήκει η αρμοδιότητα για τη σύνταξη των εισηγήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την Παρ. 5 του προαναφερθέντος νόμου, «Η παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως Κολέγιο, χωρίς άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Κολεγίου, ή ως Πανεπιστήμιο, πλην των Δημοσίων Πανεπιστημίων,
συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με
τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και
πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία
λειτουργεί παράνομα ο εκπαιδευτικός φορέας…». Εν προκειμένω δε, είχε διαταχθεί η
σφράγιση του Hellenic American University, με έδρα στην οδό Καπλανών 12, Αθήνα, και η
αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών, όπως απαιτούν οι ανωτέρω διατάξεις.
Εν συνεχεία των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι η επί σειρά ετών παράνομη λειτουργία του
φερόμενου ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University λειτουργούντος ως εκπαιδευτηρίου
χωρίς να διαθέτει άδεια Κολεγίου υπό τον ανωτέρω τίτλο ή να αναφέρεται ως ίδρυμα
ελευθέρων σπουδών με τον ανωτέρω τίτλο, αλλά διαφημιζόμενο ως Πανεπιστήμιο του
εξωτερικού που λειτουργεί χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και κατά παράβαση του
Άρθρου 16 του Συντάγματος για αντιποίηση τίτλου Δημοσίου Πανεπιστημίου, που αφορά τα
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μόνο, συνιστά κατ’ εξακολούθηση παράβαση
όλου του νομικού πλαισίου της Ελληνικής εκπαίδευσης και διαφημίζει την παροχή πτυχίου
αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει, μάλιστα επιβάλλει
πρόστιμο € 40.000 λόγω χρήσης του όρου «University» στις διαφημιστικές του ανακοινώσεις.
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Κατά τις πληροφορίες μας, οι διδακτικές δραστηριότητες του φερόμενου ως Πανεπιστήμιο
Hellenic American University έχουν πρόσφατα μεταφερθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στο χώρο της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην οδό Μασσαλίας 22, αλλά και σε καινούρια διεύθυνση, στην
οδό Μασσαλίας 10. Η μεταφορά αυτή εύλογα εγείρει ερωτήσεις για το κατά πόσο θα
μπορούσε να σφραγιστεί ως εγκατάσταση το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί
στο χώρο ενός Σωματείου μη κερδοσκοπικού. Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να
χρησιμοποιεί την επιγραφή «Hellenic American University», την οποία κατά καιρούς αφαιρεί,
πάλι κατά τις πληροφορίες μας.
Η έλλειψη ελέγχου για τη λειτουργία της ανωτέρω κερδοσκοπικής επιχείρησης που παράγει
εκπαίδευση άνευ πιστοποίησης από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές και με οικονομική
εκμετάλλευση των ανενημέρωτων σπουδαστών αποτελεί τεράστιο ηθικό θέμα και
καταδεικνύει το έλλειμμα του νομικού πλαισίου περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η επί σειρά ετών
λειτουργία του, μέχρι τη σημερινή εξέλιξη, άνευ ελέγχου από την προϊσταμένη αρχή του
Υπουργείου Παιδείας, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την εκμετάλλευση από άλλα
μεταλυκειακά εκπαιδευτήρια του ανωτέρω νομικού πλαισίου, που χρήζει οπωσδήποτε
αναμόρφωσης και ανασυγκρότησης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της
μεταλυκειακής και μη-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Η έλλειψη ελέγχου με την οποία λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια παρά την εις το
Κοινοβούλιο επίσημο ανάδειξη του θέματος της παρανόμου λειτουργίας του (βλ. επερώτηση
Αρ. 1803/17-7-2008 των βουλευτών Κουράκη, Κοροβέση και Ψαριανού του Συνασπισμού
σχετικά με την ταυτότητα του Hellenic American University και την καταγγελία στη διεύθυνση
προστασίας καταναλωτή σχετικά με τη διαφήμισή του, στην οποία το ίδρυμα υποστήριζε ότι
«δεν είμαστε Κολλέγιο, είμαστε Πανεπιστήμιο»), καταδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα του
νομικού πλαισίου.
Η πλήρης απραξία της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την ανωτέρω
καταγγελία ίσως να οφείλεται στη γενικότερη προβληματική περί ιδιωτικών Κολεγίων σε
σχέση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πιέζει για αναγνώριση των Κολεγίων ως
παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων. Όμως εν προκειμένω και σύμφωνα με το υπ αριθμό
12010/ΙΗ/15-10-2008 του τμήματος Κοινοβουλευτικού ελέγχου της σχετικής επερώτησης το
οποίο απαντά στην 556417/2008 επερώτηση, το ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο αντικατέστησε το ΔΙΚΑΤΣΑ,
δεν έχει αναγνωρίσει πτυχία του Hellenic American University ως ισότιμα προς τα
απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ.
Επί πλέον, όπως εξίσου αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση, σπουδές σε παραρτήματα
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί
αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς ο Νόμος 3328/2005 για την
αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε
ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Η μέχρι εδώ πλήρης παρανομία του ανωτέρω
εκπαιδευτηρίου, όσον αφορά τις σπουδές και τα διπλώματα που υποτίθεται ότι απονέμει, δεν
είχε αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας με την ανάλογη αυστηρότητα για τη
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σοβαρότητα του θέματος και αποτελεί απαράδεκτη ολιγωρία και αδράνεια των καθ΄ ύλην
αρμοδίων αρχών.
Η υπόθεση του Hellenic American University αναδεικνύει τη δυσλειτουργία του υπάρχοντος
νομικού πλαισίου, καθώς και την απροθυμία της Πολιτείας ως προς την εφαρμογή και τήρηση
των οικείων διατάξεων του νόμου. Πιστεύουμε πως η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως
Κολέγια, που το Υπουργείο Παιδείας τείνει να αναγνωρίζει ως παραρτήματα ξένων
Πανεπιστημίων με πτυχία αντίστοιχα με αυτά Πανεπιστημίων του εξωτερικού, αποτελεί
ολέθρια εξέλιξη για την ανωτάτη εκπαίδευση και συνιστά απαράδεκτη υποβάθμιση του
καθοριστικού ρόλου του Ελληνικού Πανεπιστήμιου. Τέλος, δεν είναι δυνατόν, σε μια εποχή
που όλοι μας καλούμαστε να κάνουμε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να κερδίζουν δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους μας και τις οικογένειές τους.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Προς τον Υπουργό Οικονομικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
Θέμα: Ερωτήματα σχετικά με τη νομική και φορολογική μορφή, που υφίσταται το «Hellenic
American University» στην Ελλάδα.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εν όψει της προσφυγής του φερόμενου ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University και της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμόν
23264/Δ6/01.03.2010 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για τη σφράγιση της εγκατάστασης του «Hellenic American University» και την
αφαίρεση των επιγραφών του, καθώς και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ζητούμε να
μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα ζητήματα:
Με ποια νομική μορφή υφίσταται το «Hellenic American University» στην Ελλάδα και τι
κατηγορίας ΑΦΜ έχει στη Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, στην οποία υπάγεται;
Θεωρείται το «Hellenic American University» ως «δημόσιο Πανεπιστήμιο» ή «ίδρυμα
δημοσίου συμφέροντος», όπως ισχυρίζεται το ίδιο στην προσφυγή του και συνεπώς εξαιρείται
της φορολογίας;
Έχει γίνει ποτέ φορολογικός έλεγχος στο στενά συνδεδεμένο με το «Hellenic American
University», μη κερδοσκοπικό σωματείο Ελληνοαμερικανική Ένωση για τυχόν δραστηριότητες
που μπορεί να υπόκεινται σε φορολογία;
Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο κατ’ ισχυρισμό του λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα από το έτος
2004 ως «Πανεπιστήμιο δημόσιου χαρακτήρα», χωρίς να έχει δεχθεί ποτέ οιαδήποτε όχληση
και χωρίς να έχει επιβληθεί οιαδήποτε κύρωση από τη Διοίκηση. Ωστόσο, κατά τα φαινόμενα
λειτουργεί ως κερδοσκοπική εταιρεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα με δίδακτρα. Έχει
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φορολογηθεί ποτέ από την ίδρυσή του το 2004 για τις οικονομικές του δραστηριότητες και αν
όχι, με ποια αποδεικτικά στοιχεία έχει εξαιρεθεί από τη φορολογία;
Η ΠΟΣΔΕΠ είναι έντονα προβληματισμένη με την αδιαφάνεια που διακρίνει ότι υπάρχει ως
προς τη χρηματοδότηση και τις φορολογικές υποχρεώσεις οντοτήτων που ισχυρίζονται πως
είναι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως εν μέσω της παρούσας δεινής οικονομικής
κρίσης και τις περικοπές στην ανωτάτη εκπαίδευση. Επειδή έχει καταθέσει παρέμβαση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας στην Αίτηση Ακυρώσεως της αναφερθείσας απόφασης από το
«Hellenic American University» και την Ελληνοαμερικανική Ένωση, θεωρεί ότι έχει έννομο
συμφέρον να πληροφορηθεί για τα παραπάνω.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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Commission on Institutions of Higher Education
NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES
209 Burlington Road, Bedford, MA 01730
http://cihe. neasc.org

COMPLAINT FORM
The Commission on Institutions of Higher Education responds to complaints regarding allegations of general
institutional conditions “that raise significant questions about the institution’s compliance with the Standards for
Accreditation.”
All institutions accredited by the Commission are required to have in place grievance and complaint policies that are
well publicized and fairly administered. It is the responsibility of the complainant first to attempt to resolve the
matter within the institution and to provide evidence that such effort has been made.
Please review the “Policy and Procedures for the Consideration of Complaints made Against Affiliated Institutions”
and the Standards for Accreditation before completing this form. Both are available on the Commission website
(http://cihe.neasc.org), along with further information and a list of Frequently Asked Questions About
Complaints.
If necessary, you may attach additional sheets of paper to this form; please number all additional pages. Include
copies of documents that are relevant to the complaint. If you have further questions, contact Associate Director
Louise Zak at 781-541-5413 or email lzak@neasc.org.

Institutional information
College or university named in the complaint
Hellenic American University
Complainants information
1) Name Hellenic Federation of University Teachers' Associations (POSDEP)
Address 5, Stadiou Str. ATHENS, Greece

GR 105 62

Telephone 0030 210 - 3688537 Fax : 0030 210- 3688501 Email posdep@posdep.gr
2) Name Hellenic Federation of Technological Institutes Teachear’s Association (OSEP-TEI).
Address Ag. Spiridonos & Dimitsanis str., Egaleo, Attica, Greece Postal Code 12 210
Telephone 0030 210 - 5385142

Fax : 0030 210-5385859 Email oseptei@teiath.gr

Status in relation to the institution named in the complaint (check all that apply)
___ Student
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___ Faculty
___ Staff
_X__ Other Organization (please specify)
___ Currently enrolled/employed at the institution
___ Graduated
___ Withdrawn/left
___ On Leave
___ Terminated
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1. State your complaint as clearly and concisely as possible. Provide only the essential details
of the complaint, including the timeframe when the events occurred. Note that except in
extraordinary circumstances, the Commission does not consider complaints regarding matters
that took place more than three years prior to the filing of the complaint.
As you are aware of, Hellenic American University (HAU) has been created in 2004 by an
Act in the State of New Hampshire giving it degree-granting authority, subject to the
authority of the Postsecondary Education Commission. HAU was created as an “overseas
institution”, which exists not in the State of New Hampshire but in Athens, Greece, with an
administrative office in N.H., only (36 Salmon Street, Manchester).
The fact that HAU was created in New Hampshire and is therefore, a candidate for
accreditation by your Commission on Institutions of Higher Education, but operates in
Greece, has in our opinion, serious legal and educational ramifications. As a sovereign
country, Greece has its own laws and regulations regarding the accreditation of institutions of
higher education. According to the Greek constitution, the only institutions of higher
education that can be given the title “University” are public (state-run) ones; non-public
institutions may include the name “College” in their title but must legally be called “Centers
of Post-Secondary Education”. Frequently, these centers of post-secondary education are
affiliated with accredited European or US Universities, sometimes with more than one.
Nevertheless, because these centers operate in Greece and not in their home countries and
charge tuition, which Greek Universities don't do at the undergraduate level, they must be
registered as businesses, subject to taxation. The Greek state through the Ministry of
Education requires them to meet certain minimal requirements in order to obtain a license to
operate.
The centers of post-secondary education are supervised by the Ministry of Education, which
ensures that they meet certain minimal standards, both educational and financial, and do not
use the title “University”. In order to operate, the centers must first submit an application to
be licensed. Mr. Spirou, the president of HAU refuses to go through this process, claiming
that as a US University and a candidate for accreditation, it is exempt from the Greek
licensing requirements. Furthermore, because he describes HAU as a public US University,
he claims that it is exempt from taxation since Universities in Greece, being public, are not
taxed.
We want to make it absolutely clear that our objection to the accreditation of this institution
does not pertain to its accreditation for operating in the US. We have no problem whatsoever
with HAU being accredited by your Commission to operate in New Hampshire, or in any
other State for that matter. Our objection pertains to the fact that you are in effect accrediting
HAU to operate in Greece, thus allowing it to claim exemption from Greek rules and
regulations, both educational and financial. Mr. Spirou, the president of both HAU and the
Hellenic American Union (conveniently, also HAU), out of the facilities of which HAU
(University) operates, has claimed in the Greek courts of law that the University need not be
licensed by Greece nor should it abide by Greek law. Accrediting this institution could also
create a problematic precedent should other Greek-American businessmen decide to follow
suit and similarly attempt to circumventing Greek law.
2. Which of the Commission’s Standards for Accreditation does your complaint refer to?
Identify the specific standard (s), paragraph(s), and sentence(s). In what way is the
circumstance you describe an institutional condition (not an individual grievance) that may
suggest a violation of the Standards for Accreditation?
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Standard 8: Physical and Technological Resources. Because the institution does not have
appropriate physical and technological resources necessary for the achievement of its
purposes, it purposefully blurs the distinction between its resources and the resources of the
Hellenic American Union. Note that the Hellenic American Union, a non-profit organization,
has the same president and as HAU and its executive director is also the vice president of
HAU. The facilities of the Hellenic American Union are also listed as the facilities of HAU.
Standard 10: Public Disclosure. In presenting itself to students, prospective students and
other members of the interested public, the institution fails to provide information that is
complete and accurate and sufficient for intended audiences to make informed decisions
about the institution.
10.1 The information published by the institution on its website is not sufficient to allow
students and prospective students to make informed decisions about their education. The
website conceals the fact that the institution is not recognized by the Greek state and therefore
students will obtain degrees that are not worth the money they have paid to obtain them. The
information would be sufficient if HAU operated in New Hampshire and not in Greece.
10.2 The institution does not inform the public of the information available about itself, nor is
it responsive to reasonable requests about itself. It conceals information about its legal status
in Greece and about the true value of its degrees in the country.
10.13 Although the candidacy status for accreditation is clearly stated, there is no mention of
its lack of accreditation under Greek law. Because HAU operate only in Greece, it is required
to comply with it.
Standard 11: Integrity. The institution does not subscribe to high ethical standards in
dealing with agencies, organizations and the general public.
11.4 The institution does not observe the spirit as well as the letter of applicable legal
requirements. It does not have the necessary authority for each jurisdiction in which it
conducts activities. As an institution operating solely in Greece, thereby also under Greek
law, it refuses to comply with applicable legal requirements involving its title, licensing, and
taxation.
3. List the steps you have taken to resolve the complaint, including relevant grievance and
appeals processes at the institution. Include copies of all institutional correspondence. Is the
matter currently in litigation or institutional proceedings?
The matter is currently under litigation.
1. The Ministry of Education ordered the discontinuation of the operation of HAU
because it failed to comply with Greek law. First, the head of the department of
Colleges of the Ministry of Education gave HAU twice the opportunity to obtain the
necessary licenses, but HAU failed to do so both times. The Administrative Court,
therefore, rejected the petition of HAU against the discontinuation of its operation
ordered by the Ministry of Education (Administrative Court decision number
257/2010).
2. The Consumer Protection Office of the Ministry of Finance asked HAU to justify its
use of false advertising, namely using the title University in various advertisements as
well as in brochures given to students, before imposing a fine. HAU continued to
engage in false advertising.
3. HAU appealed the decision of the administrative court to discontinue its operation.
The appeal will be tried in the Administrative Court on October 8, 2010.
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4. List the documents you have included to support this complaint. In keeping with the
Commission’s complaint policy, materials should include “substantial evidence” that states
“relevant and provable facts.” Materials should be limited and directly supportive of the
complaint.
1. Document of the Ministry of Education granting authority to the Police Precinct of
the area to close down HAU because it operated illegally.
2. Document of the Consumer Protection Office of the Ministry of Finance asking HAU
to justify its use of false advertising.
3. Administrative Court decision number 257/2010 rejecting the petition of HAU
against the decision of the Ministry of Education and listing the opportunities
provided by the Ministry of Education to obtain the necessary licenses.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Your complaint will not be processed unless all boxes below are checked and you
have signed and dated the Complaint Form. Please acknowledge that:


I have read the CIHE complaint policy and agree that this form constitutes my formal
complaint.



I understand that the Commission does not
 consider anonymous complaints;
 adjudicate individual grievances;
 act as a court of appeal or regulatory body;
 intervene in an institution’s internal procedures.



I authorize CIHE to provide my complaint and supporting documents to the
institution involved.



I hereby certify that all the information I have given above is true and complete to the
best of my knowledge.

Name of Complainant(s) (please print) NIKOLAOS M. STAVRAKAKIS (Chair of
POSDEP)
Signature(s)

Date(s)

__________________________________________

Name of Complainant(s) (please print)

JOHN

17 OCTOBER 2010

TSAKNIS (Chair of OSEP-TEI)

Signature(s)

Date(s)

17 OCTOBER 2010
__________________________________________
_____________________

Please mail (do not fax, email, or hand-deliver) this form and documents to
New England Association of Schools and Colleges
Commission on Institutions of Higher Education
209 Burlington Rd., Suite 201
Bedford, MA 01730.
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