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Εισαγωγή
Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος σχετικά με την «Ίδρυση και
λειτουργία Κολεγίων» (στο εξής: ο Νόμος).
Ο Νόμος αυτός γεννά διάφορα ερωτηματικά ως προς την συμβατότητά του
προς τους κανόνες της ΣυνθΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελευθερία
εγκατάστασης, τόσο ως προς τον χρόνο δημοσίευσής του (σε σχέση με την
ανεφάρμοστη ακόμη οδηγία 2005/36) όσο και ως προς το περιεχόμενό του.
Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει ενιαία το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των
ιδιωτικών ιδρυμάτων μεταλυκειακών σπουδών (στο εξής: τα Κολλέγια), τόσο αυτών
που λειτουργούν αυτοτελώς ως αμιγώς ημεδαπές επιχειρήσεις, όσο και αυτών που
συνδέονται με συμβάσεις δικαιόχρησης ή πιστοποίησης με αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα (στο εξής: Πανεπιστήμια) της αλλοδαπής. Μόνη μια διάταξη
του νόμου (το άρθρο 10) προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τα Κολλέγια που
συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, χωρίς όμως να εισάγει την
παραμικρή διάκριση μεταξύ Πανεπιστημίων εγκατεστημένων εντός της ΕΕ και εκτός
της ΕΕ. Κατά τα λοιπά ο νόμος εφαρμόζεται όμοια σε όλα τα Κολλέγια,
αποφεύγοντας κάθε αναφορά στο δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα των
Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ.
Ο Νόμος φαίνεται προβληματικός τόσο ως προς τις επιμέρους διατάξεις που
περιλαμβάνει (Α), όσο και ως προς ζητήματα τα οποία καταλείπει αρρύθμιστα (Β).
Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου
Διατάξεις του νόμου που γεννούν προβλήματα συμβατότητας ως προς τις
διατάξεις της ΣυνθΕΚ είναι οι ακόλουθες:
1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου είναι το άρθρο 10(1) το
οποίο προβλέπει ότι:
«Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη
με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική
μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας
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δικαιόχρησης (franchising). Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να παρέχονται από
παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Κολλεγίου.»
Με άλλα λόγια, περιορίζει το δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα
Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών, καθώς τα υποχρεώνει α) είτε να συμβληθούν
με ένα ήδη υπάρχον Κολλέγιο β) είτε να συστήσουν τα ίδια Κολλέγιο, σύμφωνα με
τις περιοριστικές προϋποθέσεις του Νόμου. Δηλαδή, από τις πολυάριθμες μορφές
εγκατάστασης που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους, ο
Νόμος το περιορίζει σε μια συγκεκριμένη και ιδιαίτερα αυστηρά περιγεγραμμένη
μορφή. Ωστόσο, επιβάλλοντας έναν τόσο δραστικό περιορισμό, καταλείπει χωρίς
ορισμό – και άρα χωρίς συγκεκριμένο νομικό περιεχόμενο – τις δύο μορφές
συνεργασίας τις οποίες υποτίθεται πως ρυθμίζει: τις συμφωνίες πιστοποίησης
και δικαιόχρησης στον χώρο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών!
Τέτοιου είδους περιορισμός στο δικαίωμα εγκατάστασης, παρότι δεν εισάγει
διάκριση, συνιστά ωστόσο παραβίαση των άρθρων 39, 43 και 48 ΣυνθΕΚ (βλ. λ.χ.
ΔΕΚ, 21 Απριλίου 2005, Επιτροπή κ. Ελλάδας, Οπτικοί, υπ. C-140/03, Συλ Ι-3177).
Μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον από κάποιον επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος
(όπως λ.χ. η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η προστασία των
καταναλωτών), υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητος για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου στόχου και αναλογικός προς αυτόν (βλ. ΔΕΚ, 30 Νοεμβρίου 1995,
Gebhard, υπ. C-55/94, Συλ Ι-4165 και τον σχολιασμό της από τον Β. Χατζόπουλο
ΝοΒ (1997) 336-348). Υπό το πρίσμα αυτό οφείλουν να εξεταστούν οι ακόλουθες
διατάξεις του νόμου.
2. Το καθεστώς αδειοδότησης: Η απαίτηση άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας (άρθρο 1(2))
Το άρθρο 1(2) προβλέπει και τα άρθρα 2-7 ρυθμίζουν αναλυτικά την
διαδικασία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας. Είναι ασαφές τι
εξυπηρετεί η διπλή αδειοδότηση: άλλες προϋποθέσεις για την ίδρυση και άλλες
προϋποθέσεις για τη λειτουργία, ενώ η δεύτερη άδεια προϋποθέτει την πρώτη – και
ανακαλείται αυτοδικαίως μαζί με αυτήν… Αλλά και η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αν
επί δύο συναπτά έτη δεν λάβει άδεια λειτουργίας το Κολλέγιο.
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Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ (βλ. μεταξύ πολλών, ΔΕΚ, 7 Μαΐου
1992, Aguirre Borrel, υπ. C-104/91, Συλ Ι-300 και ΔΕΚ, 12 Ιουλίου 2001, Smits &
Peerbooms, υπ. C-157/99, Συλ

I-5473), κάθε καθεστώς αδειοδότησης το οποίο

παρακωλύει ή καθιστά λιγότερο ελκυστικό το δικαίωμα εγκατάστασης των άρθρων
43 και 48 ΣυνθΕΚ, εκτός από τις παραπάνω ουσιαστικές προϋποθέσεις (να
δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, να είναι απαραίτητο και
να πληροί τον όρο της αναλογικότητας, για τις οποίες αναλυτικότερα παρακάτω)
οφείλει να ικανοποιεί και συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις: α) να εξαρτάται από
αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προκαθορισμένα, β) να δίδεται εντός εύλογου χρόνου
και γ) να είναι επιδεκτική αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου.
Εν προκειμένω και οι τρεις προϋποθέσεις απουσιάζουν.
α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προκαθορισμένα
Ο νόμος περιγράφει σαφώς τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες
πρέπει να συντρέχουν προκειμένου για την άδεια ίδρυσης. Είναι συζητήσιμο κατά
πόσον κάποιες από αυτές πληρούν τους ουσιαστικούς όρους συμβατότητας με το
κοινοτικό δίκαιο (βλ. παρακάτω, υπό 3), αλλά σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις
περιγράφονται σαφώς.
Το αντίθετο ισχύει προκειμένου για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σχετικά
προβλέπεται ότι η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από
απλή (μη δεσμευτική) γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου των
Κολλεγίων του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου «για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
Κολλεγίου λαμβάνονται υπ’όψιν ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια». Τούτο σημαίνει ότι η
απαρίθμηση των κριτηρίων που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική
και ότι ο Υπουργός, κατά περίπτωση, μπορεί να λαμβάνει υπόψη του και άλλα
κριτήρια τα οποία δεν περιγράφονται στο νόμο!
Το κριτήριο του άρθρου 6(2)α, φέρει τον τίτλο «Κτηριακές υποδομές,
συνθήκες υγιεινής και υλικοτεχνικός εξοπλισμός». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι
«οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς

για
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την

κάλυψη

των

αναγκών

των

σπουδαστών σε διδασκαλία, μελέτη, ψυχαγωγία, άθληση». Όροι όπως «επαρκείς»
είναι προδήλως ασαφείς και καταλείπουν σημαντική διακριτική ευχέρεια στο
αποφαινόμενο όργανο, εν προκειμένω στον Υπουργό. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να
εκτιμηθεί ποιες είναι οι ανάγκες των σπουδαστών σε ψυχαγωγία και, κυρίως, σε
άθληση μέσα σε ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα, εκτός αν πρόκειται για Τμήμα Φυσικής
Αγωγής. Το ίδιο ασαφής είναι και η απαίτηση «λειτουργικής» βιβλιοθήκης και
«εξοπλισμένης» αίθουσας πολυμέσων (δηλ. πόσο εξοπλισμένη οφείλει να είναι;).
Ομοίως, η περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης προβλέπει ότι «κάθε Κολλέγιο
πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα». Πότε ένα
γνωστικό αντικείμενο καλύπτεται με πληρότητα είναι ζήτημα επιστημολογικά
αμφιλεγόμενο

και

πρακτικά

διαφοροποιούμενο.

Μια

απλή

σύγκριση

των

προγραμμάτων σπουδών των τριών Νομικών Σχολών της Ελλάδας καταδεικνύει
πειστικά το σημείο αυτό, ενώ σε λιγότερο «παραδοσιακές» σχολές οι διαφορές είναι
ακόμη πιο ουσιώδεις.
β) Η άδεια οφείλει να δίδεται εντός ευλόγου χρόνου
Καμία ένδειξη της διάρκειας της διαδικασίας αδειοδότησης δεν δίδεται από
τον Νόμο. Τα προβλεπόμενα στάδια είναι (άρθρο 6(5)): α) η «λεπτομερής»
αξιολόγηση της αίτησης του αιτούντος από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου
Κολλεγίων, β) η αυτοψία της αυτής Επιτροπής στους χώρους του Κολλεγίου, γ)
ενδεχομένως, η διαπίστωση ελλείψεων και η χορήγηση εύλογης προθεσμίας για την
συμπλήρωσή τους (χωρίς να είναι σαφές αν αυτή διαπιστώνεται με περαιτέρω
αυτοψία), δ) η σύνταξη έκθεσης προς το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 6(1)) ε) η έκδοση απλής γνώμης προς
τον Υπουργό και στ) η έκδοση απόφασης από τον Υπουργό. Είναι προφανές ότι η
παραπάνω διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός των
πενήντα ημερών που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4), ούτε
καν εντός των τριών μηνών η παρέλευση των οποίων στοιχειοθετεί την σιωπηρή
απόρριψη αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 18/89 για το Συμβούλιο της
Επικρατείας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ειδική προθεσμία για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τούτο, με τη σειρά του, έχει δύο συνέπειες.
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Πρώτον, με δεδομένο ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση (και ανά τριετία,
ανανέωση) άδειας λειτουργίας υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους, το πιθανότερο είναι ότι κατά τον χρόνο κατά τον οποίον οι
τελειόφοιτοι μαθητές και οι γονείς τους πρέπει να λάβουν οριστικές αποφάσεις περί
συμμετοχής ή μη στις Πανελλαδικές εξετάσεις (κατά μήνα Απρίλιο, το αργότερο),
όταν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να γνωρίζουν τις επιλογές τους για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα Κολλέγια δεν θα είναι σε θέση να προτείνουν με
βεβαιότητα τις υπηρεσίες τους.
Δεύτερον, οι αιτούντες, μη έχοντας λάβει απάντηση εντός του προβλεπόμενου
τριμήνου το οποίο στοιχειοθετεί την σιωπηρή απόρριψη του αιτήματός τους, θα
πρέπει εντός εξηκονθημέρου να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης προκειμένου να είναι
εμπρόθεσμοι, ακόμη κι αν εν συνεχεία, εφόσον τους δοθεί η άδεια λειτουργίας,
παραιτηθούν από το ως άνω ένδικο μέσο.
γ) Αποτελεσματική δικαστική προστασία
Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ κάθε φορά που διακυβεύεται η
εφαρμογή δικαιώματος που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο, οφείλει να παρέχεται
και αποτελεσματική δικαστική προστασία του δικαιώματος αυτού. Για την εφαρμογή
της παραπάνω γενικής αρχής έχουν υιοθετηθεί από τον κοινοτικό νομοθέτη οι οδηγίες
89/665/ΕΚ και 92/13/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκαν πρόσφατα από την οδηγία
2007/66/ΕΚ) για την ένδικη προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί πλούσια νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με τους
δικονομικούς και ουσιαστικούς όρους που οφείλει να πληροί η προστασία αυτή (βλ.
καταρχήν ΔΕΚ, 26 Φεβρουαρίου 1986, Marshall, υπ. 152/84, Συλ 723 και ΔΕΚ, 15
Οκτωβρίου 1987, Heylens, υπ. 222/86, Συλ 4097 και πιο πρόσφατα ΔΕΚ, 19
Σεπτεμβρίου 2006, Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, υπ. C506/04, Συλ Ι-8613, ΔΕΚ 13 Μαΐου 2007, Unibet, αδημ.). Πέραν από το αμιγώς
δικονομικό ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας – και οι καθυστερήσεις που η εκδίκασή της συνεπάγεται – εξασφαλίζει
αποτελεσματική ένδικη προστασία, ο υπό σχολιασμό νόμος θέτει και πολύ σημαντικά
ουσιαστικά ζητήματα: πως μπορεί ο ακυρωτικός δικαστής να ελέγξει την εφαρμογή
κριτηρίων τόσο γενικών και αόριστων – και ταυτόχρονα τόσο ουσιαστικών – όπως «η
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επάρκεια» των υποδομών και «η πληρότητα» του προγράμματος σπουδών; Με άλλα
λόγια, η θέσπιση ιδιαίτερα γενικόλογων κριτηρίων μη επιδεκτικών νομικής εκτίμησης
και μάλιστα κατά τρόπο μη εξαντλητικό, στερεί κάθε δυνατότητα ουσιαστικού
δικαστικού ελέγχου των (θετικών και αρνητικών) αποφάσεων του Υπουργού. Με τον
τρόπο αυτόν κάθε έννοια αποτελεσματικής ένδικης προστασίας καθίσταται κενή
περιεχομένου.
3. Επί μέρους προβληματικοί όροι σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης
α) Πρόγραμμα σπουδών
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων,
ελέγχει «την πληρότητα του προγράμματος σπουδών» που προσφέρονται από τα
Κολλέγια ως κριτήριο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του Κολλεγίου (άρθρο
6(2)γ). Κανένας διαχωρισμός δεν εισάγεται από τον Νόμο ανάλογα με το αν
πρόκειται για Κολλέγια που δρουν αυτοτελώς ή αν είναι συνεργαζόμενα με
Πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
Στη δεύτερη περίπτωση, είναι προφανές ότι μόνος αρμόδιος για να καταρτίσει
και να αξιολογήσει το πρόγραμμα σπουδών είναι το «μητρικό» ΑΕΙ της αλλοδαπής
και, κατά περίπτωση, ο οικείος φορέας ελέγχου (Υπουργείο, επιτροπή αξιολόγησης
κτλ) του κράτους «προέλευσης» του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου. Σε καμία
περίπτωση δε, το πρόγραμμα αυτό δεν δύναται να αξιολογείται ή να τροποποιείται
από την Ελληνική Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων.
Σχετική ρύθμιση προσπάθησε να περάσει η Ελληνική Δημοκρατία, μέσω των
ευρωβουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
της οδηγίας 2005/36. Συγκεκριμένα, η Τροπολογία 214 των ευρωβουλευτών
Τρακατέλη – Χατζηδάκη προέβλεπε ότι
«Στην περίπτωση διπλωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με τις μεθόδους
που παρατίθενται στην παράγραφο 2β, το κράτος μέλος στο έδαφος του
οποίου παρέχεται η εκπαίδευση έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει σε κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην επικράτειά του και συνεργάζεται με
το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστημένο
και αναγνωρισμένο σε άλλο κράτος μέλος τους ίδιους μηχανισμούς με
εκείνους που χρησιμοποιεί, προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, προβλέποντας αυστηρούς
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κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε
να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση.»
Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκεπτικό ότι:
«Αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι έχοντας υπόψη την αυτονομία των κρατών
μελών σε θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, δεν εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του κράτους μέλους υποδοχής να καθορίσει τις προϋποθέσεις
της εκπαίδευσης που αφορούν το κράτος μέλος καταγωγής όπου εδρεύει το
"εποπτεύον" Πανεπιστήμιο.»
Στις 18/5/2004 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ο Υπουργός κύριος Σιούφας
επανέφερε την τροπολογία Τρακαλατέλη – Χατζηδάκη η οποία απερρίφθη ξανά.
Και ο Έλληνας νομοθέτης, άλλωστε, στον ν. 3685/08 για τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προβλέπει (άρθρο 10) ότι (η έμφαση του
γράφοντος)
«Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να δημιουργούν μόνα τους , ή σε
συνεργασία μεταξύ τους, αυτοδύναμα αυτοχρηματοδοτούμενα Π.Μ.Σ. στο
εξωτερικό. Για τα προγράμματα αυτά […] θα παρουσιάζονται αναλυτικά ο
προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότησης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι
ενδεχόμενες συνεργασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, ο
τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η οργάνωση και η λειτουργία του
προγράμματος, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου η γλώσσα διδασκαλίας
και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο.»
Με άλλα λόγια, όπως το προβλέπει ο Έλληνας νομοθέτης, έτσι συμβαίνει (και οφείλει
να συμβαίνει) και με τα προγράμματα σπουδών και τις Πανεπιστημιακές δομές των
άλλων κρατών μελών της ΕΕ: ορίζονται κατά περίπτωση από το ενδιαφερόμενο
Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια όργανά του. Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά,
αφού το κάθε Πανεπιστήμιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τους τίτλους σπουδών
που χορηγεί και για το είδος των γνώσεων, ποιοτικά και ποσοτικά, που αυτοί
ενσωματώνουν.
β) Προσόντα και αριθμός διδασκόντων
Σύμφωνα με το άρθρο 10(2) του Νόμου:
2. Για τη σύμπραξη Κολλεγίου με ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται να
συντρέχουν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
«(α) …
(β) Οι διδάσκοντες στο Κολλέγιο να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα που απαιτούνται για τη κατοχή θέσης διδακτικού
προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής. Επίσης η αναλογία
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διδασκόντων στο Κολλέγιο σε σχέση με τα τυπικά τους προσόντα θα
πρέπει να είναι αντίστοιχη με την αναλογία διδασκόντων στο ίδρυμα
της αλλοδαπής.
(γ) Η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων να είναι αντίστοιχη με
εκείνη του ιδρύματος της αλλοδαπής.»
Οι παραπάνω όροι, παρότι φαίνονται καταρχήν εύλογοι, είναι προβληματικοί
από τουλάχιστον δύο απόψεις. Πρώτον, περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης –
και την ακαδημαϊκή ελευθερία – του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς δεν του
επιτρέπουν να οργανώσει την δευτερεύουσα εγκατάστασή του όπως το κρίνει
σκόπιμο . Δεύτερον, και κυριότερο, είναι ιδιαίτερα γενικόλογοι, δυσεφάρμοστοι και
ακατάλληλοι. Ένα απλό παράδειγμα καταδεικνύει τα παραπάνω. Αν ένα
Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της ΕΕ ειδικεύεται κυρίως στις θετικές επιστήμες και
δίνει έμφαση στην εργαστηριακή άσκηση και στην στενή παρακολούθηση των
φοιτητών του, τότε το ακαδημαϊκό του προσωπικό θα είναι πολυάριθμο και, συχνά,
προ-διδακτορικού επιπέδου. Αν το Πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο προσφέρει και
οικονομικές σπουδές, ξεκινήσει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αποκλειστικά με
Τμήμα Οικονομικών, τότε α) αν μεν ληφθεί υπόψη η συνολική σύνθεση του
διδακτικού του προσωπικού του μητρικού Πανεπιστημίου, τότε θα έχουμε στην
Ελλάδα αδικαιολόγητα υψηλή αντιστοιχία διδασκόντων προς φοιτητές με χαμηλό
επίπεδο διδασκόντων, β) αν, όπως είναι το λογικότερο, ληφθεί υπόψη μόνον η
σύνθεση του διδακτικού προσωπικού που αντιστοιχεί στο αντικείμενο σπουδών που
«μεταφέρεται» στην Ελλάδα, τότε θα έχουμε πιο χαμηλή αντιστοιχία διδασκόντων
προς φοιτητές, με υψηλό επίπεδο διδασκόντων. Ο Νόμος, ωστόσο, δεν καθιστά σαφές
τι θα πρέπει να συμβαίνει. Με άλλα λόγια οι όροι αυτοί είναι ασαφείς και
ακατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, που είναι η εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου σπουδών στην Ελλάδα.
γ) Εγγυητική επιστολή
Σύμφωνα με το άρθρο 6(3)ζ του Νόμου, για την χορήγηση της άδειας
λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 500.000 ευρώ. Η
εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας (ή/και της άδειας ίδρυσης, αφού η μια προϋποθέτει την άλλη) και «από
το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται κατά προτεραιότητα τα
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καταβληθέντα δίδακτρα στους σπουδαστές και καταβάλλονται οι αμοιβές του
προσωπικού έως το τέλος του σπουδαστικού έτους».
Είναι σαφές ότι η δέσμευση ενός τόσο σημαντικού κεφαλαίου συνιστά
εμπόδιο στο δικαίωμα εγκατάστασης των Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών στην
Ελλάδα. Καταρχήν αυξάνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης, με την δέσμευση
σημαντικών οικονομικών πόρων. Δεύτερον, νομοτελειακά, αποκλείει τις μικρές και
μεσαίες συνεργασίες, και υποχρεώνει αποκλειστικά σε «βιομηχανικής» κλίμακας
συνεργασίες. Με τα σημερινά δεδομένα το κόστος μιας εγγυητικής αυτού του ύψους
είναι τουλάχιστον 15.000 ετησίως και προϋποθέτει την υποθήκευση ιδιαίτερα
σημαντικής ακίνητης περιουσίας η οποία να υπερκαλύπτει το ποσό των 500.000€
σύμφωνα με τα τραπεζικά κριτήρια. Αυτό, συνδυαζόμενο με το κόστος κτιρίων,
εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικής υποδομής κτλ, αυξάνει τα έξοδα εγκατάστασης (sunk
costs) και καθιστά βιώσιμες μόνον πολυπληθείς φοιτητικούς πληθυσμούς οι οποίες
εξασφαλίζουν σημαντικές οικονομίες μεγέθους, όχι όμως και ποιότητα σπουδών.
Τίθεται

το

ερώτημα

κατά

πόσο

ο

παραπάνω

περιορισμός

είναι

δικαιολογημένος.
Καταρχήν είναι ασαφές γιατί, σε περίπτωση παράβασης των όρων ίδρυσης
ή/και λειτουργίας των Κολλεγίων – ακόμη κι αν ο παραβιασθείς όρος δεν επιδρά
ουσιαστικά στις παρεχόμενες σπουδές – αυτά οφείλουν να παύσουν τις εργασίες τους
άμεσα, και όχι στο τέλος του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Μια τέτοια λύση θα
τιμωρούσε μεν τα παρανομούντα Κολλέγια, χωρίς ωστόσο να «αφήνει στο δρόμο»
φοιτητές και διδάσκοντες. Ειδικά για τους φοιτητές, ακόμη κι αν τους επιστραφούν
τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα, για το χαμένο έτος σπουδών πως θα αποζημιωθούν;
Δεύτερον, όσον αφορά στους διδάσκοντες των Κολλεγίων, δεν είναι σαφές
γιατί αυτοί ως εργαζόμενοι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μεγαλύτερης από αυτήν
που τους διασφαλίζει η εργασιακή τους σχέση και η ευνοϊκή προς αυτούς εργατική
νομοθεσία.
Τρίτον και κυριότερο, το γεγονός ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν
είναι ανάλογο του αριθμού των φοιτητών και των διδασκόντων του κάθε Κολλεγίου,
αλλά ορίζεται κατά τρόπο γενικό από τον Νόμο, υποδηλώνει ότι ο βασικός λόγος της
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απαίτησης εγγυητικής επιστολής είναι κυρίως εισπρακτικός και κατασταλτικός (γιατί
πόσοι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες που μπορούν να «χάσουν σε μια νύχτα»
500.000 ευρώ και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους;), παρά εγγυητικός.
Συνεπώς, πρόκειται για περιορισμό ακατάλληλο για να εξασφαλίσει
οποιονδήποτε επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη και στην αντίθετη
περίπτωση, αν δηλαδή γινόταν δεκτό ότι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής είναι ο
μόνος αποτελεσματικός τρόπος να διασφαλιστούν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες των
Κολλεγίων, το μέτρο δεν είναι σε καμία περίπτωση αναλογικό, καθώς ουδαμώς
συνδέεται με το μέγεθος του ασφαλιστέου κινδύνου.
Επιπροσθέτως δε, σε καμία άλλη δραστηριότητα ιδιωτικής τυπικής
εκπαίδευσης, όπως λ.χ. ιδιωτικά νηπιαγωγεία, Γυμνάσια , Λύκεια, ΙΕΚ αλλά και
κρατικής όπως τα Μεταπτυχιακά με δίδακτρα των ΤΕΙ, των Πανεπιστημίων, του
ΔΙΠΑΕ και του ΕΑΠ δεν προβλέπεται εγγυητική επιστολή.
δ) Μη συστέγαση – μη συσχέστιση με φροντιστήρια - Κτηριολογικό
Σύμφωνα με το άρθρο 6(2)α φέρον τον τίτλο «Κτηριακές υποδομές κτλ»
«…Απαγορεύεται η συστέγαση Κολλεγίου με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε
φορέα εκπαίδευσης ή οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα,
υπό την έννοια της ύπαρξης μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων
διδασκαλίας, μελέτης, διοίκησης και αναψυχής».
Είναι ασαφές τι εξυπηρετεί η απαγόρευση αυτή. Σημειώνεται σχετικά ότι οι
ανάγκες σε υποδομές των φοιτητών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι συναφείς και ότι τόσο το διοικητικό προσωπικό των φορέων
εκπαίδευσης όσο και το τεχνικό προσωπικό των κτιριακών εγκαταστάσεων και
λοιπών υποδομών, έχουν ουσιωδώς όμοιες λειτουργίες και για τις δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται

περαιτέρω

ότι

τα

Πανεπιστημιακά

μαθήματα

(τουλάχιστον για τους φοιτητές πλήρους απασχόλησης) λαμβάνουν χώρα κυρίως
ώρες πρωϊνές, ενώ τα φροντιστηριακά κυρίως ώρες απογευματινές. Ακριβώς έτσι
λειτουργεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δημόσιων ΙΕΚ, τα οποία χρησιμοποιούν τις
απογευματινές ώρες τις υποδομές των δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων αλλά και η
ενισχυτική διδασκαλία (φροντιστήρια του δημοσίου) που χρησιμοποιούν τα Λύκεια
τις απογευματινές ώρες, χωρίς να τίθεται θέμα ασυμβίβαστου.
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Το άμεσο και μοναδικό αποτέλεσμα της απαγόρευσης αυτής είναι να
αποκλείει έναν τρόπο περιορισμού του κόστους λειτουργίας των Κολλεγίων,
απαγορεύοντας την εκμετάλλευση συνεργειών και τη δημιουργία οικονομιών
μεγέθους. Αυξάνοντας έτσι τεχνητά το κόστος λειτουργίας των Κολλεγίων ο Νόμος
δημιουργεί έναν τεχνητό – και αδικαιολόγητο – περιορισμό στην εγκατάσταση και
λειτουργία τους. Τούτο μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίον οι χώροι των Ελληνικών
ΑΕΙ χρησιμοποιούνται, ολοένα και περισσότερο, για σκοπούς εξωπανεπιστημιακούς:
επί

πληρωμή

μεταπτυχιακά

προγράμματα

σπουδών,

ιδιωτικά

σεμινάρια,

χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΚΠΣ, χρήση των χώρων από την τοπική
κοινωνία για εκδηλώσεις, προβολές ταινιών κτλ.
Ομοίως προβληματική είναι και η διάταξη του άρθρου 6(3)β, η οποία απαιτεί
την υποβολή βεβαίωσης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο «ότι το συγκεκριμένο
κτήριο έχει οικοδομική άδεια για χρήση του ως τέτοιο [δηλ. εκπαιδευτήριο]». Η
απαίτηση αυτή, παρότι εύλογη, είναι ωστόσο αδικαιολόγητη στο βαθμό που δεν
συναρτάται από τον αριθμό των φοιτητών. Διότι αν ένα Πανεπιστήμιο Κράτους
Μέλους επιθυμεί να λειτουργήσει ΠΜΣ με ολιγάριθμους φοιτητές, πως θεμελιώνεται
η ανάγκη για διπλές σκάλες, τα πολυάριθμα λουτρά κτλ που προϋποθέτει η άδεια
εκπαιδευτηρίου; Περαιτέρω, μια τέτοια απόλυτη ρύθμιση συνιστά διακριτική
μεταχείριση σε βάρος των εγκαθιστούμενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς
είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των κτηριολογικών αναγκών των Ελληνικών ΑΕΙ
καλύπτονται (στο κέντρο της Αθήνας) με ενοικιασμένα διαμερίσματα και γραφεία
στα πέριξ των Πανεπιστημιακών χώρων και (στην περιφέρεια) με κτήρια άλλης
χρήσης (πνευματικά και συνεδριακά κέντρα, παροπλισμένα γυμνάσια και ξενοδοχεία
κτλ) που παραχωρούνται προσωρινά για τις ανάγκες των ΑΕΙ και, πολύ συχνά σε
κτίσματα ΠΡΟΚΑΤ, στα οποία καμία πολεοδομία δεν θα έδινε άδεια εκπαιδευτηρίου.
Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την 209/2004, γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ερμηνεύει τον ν. 2963/2001 (ο οποίος τελεί εν
ισχύ) και η οποία έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση
«τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών δεν είναι εκπαιδευτήρια και δεν
ανήκουν σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης […] όπως και τα ονομαζόμενα
‘Κολλέγια’ και τα κάθε είδους φροντιστήρια»,
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Συνεπώς, είναι τουλάχιστον περίεργο ότι ο Νόμος, ενώ εξακολουθεί να μην
κατατάσσει τα εν λόγω ιδρύματα σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, απαιτεί ωστόσο
αυτά να στεγάζονται σε κτήριο με οικοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου.
ε) Εγγραφή διδασκόντων σε μητρώο
Το άρθρο 15 του Νόμου προβλέπει τη δημιουργία «Μητρώου Διδασκόντων
σε Κολλέγια» και την υποχρέωση των Κολλεγίων να επιλέγουν το διδακτικό τους
προσωπικό από το μητρώο αυτό. Η διάταξη αυτή σαφώς περιορίζει το δικαίωμα των
Πανεπιστημίων των άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ να επιλέξουν ελεύθερα τους
επιστημονικούς τους συνεργάτες. Δηλαδή, μετά από τις δύο διαδικασίες
αδειοδότησης του νομικού προσώπου (ίδρυσης και λειτουργίας), και εκτός από τα
ασυμβίβαστα που διέπουν τους εταίρους και τους μετόχους του, θεσπίζεται επιπλέον
περιορισμός σχετικά με την επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με αυτόν,
το εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου Κράτους Μέλους οφείλει να επιλέξει το διδακτικό του
προσωπικό από κατάλογο διδασκόντων δημιουργούμενο (κάτω από όρους και με
οικονομική επιβάρυνση) και ανανεούμενο (επαχθώς) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που θέτει η ελληνική πολιτεία…Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού, μαζί με τον
ορισμό του προγράμματος σπουδών, συνιστούν τις δύο βασικές εκφάνσεις της
ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτοδιοίκησης/αυτοδιαχείρισης που (οφείλουν να)
έχουν τα ΑΕΙ, τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να
προάγουν και να παράγουν επιστήμη.
Επιπλέον ο Νόμος δεν προβλέπει τίποτε για τους διδάσκοντες των
Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών, οι οποίοι επισκέπτονται περιοδικά ή
αποσπώνται προσωρινά στην Ελλάδα.
Για τους παραπάνω λόγους, τα Κολλέγια που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια
χωρών της ΕΕ θα έπρεπε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιλογής διδακτικού
προσωπικού μέσα από το Μητρώο.
στ) Επωνυμία και προβολή
Το άρθρο 17 του Νόμου προβλέπει ότι
«Τα Κολλέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις
ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους
αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο: «Κολλέγιο». Κάτω από τον τίτλο
τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι
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δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε
άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο
απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται
Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να
φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία.»
Η διάταξη αυτή ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του
ν. 1966/91, (αντικαθιστώντας τον όρο «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με τον όρο
«Κολλέγιο») το οποίο έχει κριθεί ως αντισυνταγματικό από την ΣτΕ 778/07, κρίση η
οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από το ΔΕΚ.
Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι η υποχρεωτική αναφορά του όρου «Κολλέγιο»
δικαιολογείται διότι ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για το καθεστώς, σύμφωνα
με την ελληνική έννομη τάξη, του παρόχου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πως, σύμφωνα
με τον νόμο, θα μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να πληροφορηθεί ποια Κολλέγια,
διαφοροποιούμενα από τα αμιγώς εθνικά, προσφέρουν σπουδές πανεπιστημιακού
επιπέδου στη χώρα μας; Και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του
καταναλωτικού κοινού, πως θα μπορέσει το Πανεπιστήμιο άλλου Κράτους Μέλους
να πραγματοποιήσει το δικαίωμά του για (δευτερεύουσα) εγκατάσταση στη χώρα
μας; Συνεπώς, η απόλυτη απαγόρευση χρήσης άλλων όρων πλην των υποχρεωτικών
«Κολλέγιο», για την προβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρέχουν
Πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών ισοδυναμεί, στην πραγματικότητα, απαγόρευση
εγκατάστασης των Πανεπιστημίων αυτών στην Ελλάδα.
Ακόμη, όμως, κι αν δεχθούμε ότι η παραπάνω απαγόρευση διαφήμισης και
κοινολόγησης,

προς

το

ελληνικό

καταναλωτικό

κοινό,

της

προσφοράς

πανεπιστημιακών σπουδών δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση του δικαιώματος
εγκατάστασης των Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών στη χώρα μας, είναι βέβαιο
ότι συνιστά ουσιαστικό περιορισμό της παραπάνω ελευθερίας. Ειδικότερα, όσον
αφορά στο δικαίωμα εγκατάστασης κρατικών Πανεπιστημίων σε άλλα κράτη μέλη
μέσω συμβάσεων με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή εργαστήρια ελευθέρων
σπουδών, έχει εκδοθεί από το ΔΕΚ η υπόθεση Neri (ΔΕΚ, 13 Νοεμβρίου 2003,
Valentina Neri, Υπ. C-153/02, Συλ Ι-3555).

Οι Ιταλικές αρχές, όπως και οι

Ελληνικές, δεν αναγνώριζαν τις σχετικές συμβάσεις και, συνεπώς, αρνούνταν να
αναγνωρίσουν ως πανεπιστημιακές τις σπουδές που συντελούνταν βάσει των ως άνω

14

συμβάσεων εντός της εθνικής τους επικράτειας. Σχετικά, το ΔΕΚ διατύπωσε τις
παρακάτω κρίσεις:
«45. Η Ιταλική Κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να δικαιολογήσει τον ως
άνω περιορισμό λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο
πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως. Η εν λόγω κυβέρνηση υποστηρίζει
ότι η ιταλική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει συμφωνίες, όπως είναι η
επίμαχη στην κύρια δίκη, στον τομέα της πανεπιστημιακής
εκπαιδεύσεως, κατά το μέτρο που εμμένει στην αντίληψη ότι η εν
λόγω εκπαίδευση είναι «δημόσιο αγαθό» μέσω του οποίου
εκφράζονται οι πολιτιστικές και ιστορικές αξίες ενός κράτους. Κατά
την ως άνω κυβέρνηση, μια τέτοια συμφωνία στον τομέα της
πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως εμποδίζει τον άμεσο ποιοτικό έλεγχο
των ιδιωτικών φορέων από τις αρμόδιες αρχές τόσο στο κράτος
καταγωγής όσο και στο κράτος υποδοχής.
46. Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, καίτοι ο σκοπός της
διασφαλίσεως ενός υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως
είναι θεμιτός προκειμένου να δικαιολογηθούν περιορισμοί στις
θεμελιώδεις ελευθερίες, οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι
κατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
σκοπού αυτού (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση της 15ης Ιανουαρίου
2002, Επιτροπή κ. Ιταλίας, σκέψη 23). (έμφαση του γράφοντος)»
Συνιστά, άλλωστε, πάγια νομολογία του ΔΕΚ ότι οποιαδήποτε απαγόρευση
απόλυτης φύσης, η οποία καθιστά αδύνατη η ιδιαιτέρως δυσχερή την εγκατάσταση
υπηκόου άλλου κράτους μέλους και τη διείσδυση του στη σχετική αγορά, δεν
δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος (βλ. και ΔΕΚ, 10
Μαΐου 1995, Alpine Investments, υπ. C-384/93, Συλ Ι-1141). Ακόμη, το ΔΕΚ έχει
κρίνει ότι το εθνικό μέτρο το οποίο παρεμποδίζει μια από τις θεμελιώδεις οικονομικές
ελευθερίες της ΣυνθΕΚ είναι παράνομο, ανεξαρτήτως του βαθμού της παρεμπόδισης,
ότι δηλαδή, δεν εφαρμόζεται στην εσωτερική αγορά ο κανόνας de minimis non curat
praetor (ΔΕΚ, 5 Απριλίου 1984, Van der Haar, υπ. 177 & 178/82, Συλ 1797).
Συναφώς, το ΔΕΚ έχει επανειλημμένως κρίνει ότι οι περιορισμοί που
επιβάλλονται από τα Κράτη Μέλη στην προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων
και των υπηρεσιών συνιστούν παραβάσεις των κανόνων για την ελεύθερη
κυκλοφορία (βλ. λ.χ. ΔΕΚ, 7 Μαρτίου 1990, GB-INNO-BM, υπ. C-362/88, Συλ I-667,
ΔΕΚ, 2 Φεβρουαρίου 1994, Clinique, υπ. 315/92, Συλλ I- 317, ΔΕΚ, Alpine
Investments o.π. κ.α.). Στην προκείμενη περίπτωση όμως, δεν πρόκειται απλώς για
έναν τρόπο προβολής συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας (που ούτως ή άλλως ήδη
κυκλοφορεί ελεύθερα), αλλά για την ίδια την δυνατότητα της δευτερεύουσας
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εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος. Συνεπώς, η παραπάνω νομολογία λαμβάνει
ιδιάζουσα βαρύτητα.
Τέλος είναι προφανές ότι, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος του νόμου είναι η
προστασία του καταναλωτή, αυτή θα επιτυγχανόταν πολύ καλύτερα με την πλήρη
αναφορά της μορφής της συνεργασίας και του είδους των σπουδών οι οποίες
προσφέρονται από τα συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα, παρά με τον γενικό, αόριστο
και στείρο όρο «Κολλέγιο». Συνεπώς, η υπόψη διάταξη δεν πληροί ούτε τον όρο της
καταλληλότητας ούτε αυτόν της αναλογικότητας.
ζ) Ποινολόγιο - δημιουργία ασαφούς πλαισίου
Το άρθρο 22 του Νόμου προβλέπει ένα ιδιαίτερα πλήρες πλέγμα κυρώσεων,
οι οποίες αναφέρονται τόσο στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο, όσο και στον
Διευθυντή των Κολλεγίων, χωρίς να παρακάμπτουν και τους εργαζόμενους σε αυτά.
Οι κυρώσεις αυτές, μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά μεταξύ τους (υπενθυμίζεται
μάλιστα ότι ο ιδιοκτήτης και Διευθυντής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο) αλλά και
να συνδυαστούν με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας του
Κολλεγίου. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, αφού φτάνουν τα 100.000 ευρώ,
ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότερες από 15.000, τουλάχιστον ως προς τον
ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο.
Οι υψηλές αυτές κυρώσεις, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ασαφές πλέγμα
ρυθμίσεων που εισάγει ο νόμος οι οποίες είναι ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης,
δημιουργούν καθεστώς ανασφάλειας δικαίου και καθιστούν τα Κολλέγια και τους
ιδιοκτήτες τους δέσμιους της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης.
Β. Ρυθμίσεις που απουσιάζουν από τον Νόμο
1. Ισοτιμία των τίτλων σπουδών
Ο νόμος ξεκινά διακηρύσσοντας ότι
«Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης
ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με
τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του συστήματος τυπικής
εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια».
Καταρχήν σημειώνεται ότι, σε σχέση με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή,
έχει απαλειφθεί ο όρος «οι τίτλοι [σπουδών]» ενώ γίνεται αποκλειστικά λόγος για
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«βεβαιώσεις» και «πιστοποιητικά». Δεύτερον και κυριότερο, υπογραμμίζεται ότι ο
Νόμος δεν προβαίνει σε κανέναν διαχωρισμό μεταξύ των τίτλων σπουδών που
απονέμονται από Κολλέγια συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια άλλων Κρατών Μελών
της ΕΕ και τα υπόλοιπα Κολλέγια.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ΔΕΚ, η υποχρέωση αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών που προκύπτουν από συμβάσεις δικαιόχρησης με Πανεπιστήμια
άλλων Κρατών Μελών απορρέει άμεσα από τα άρθρα 41 και 48 ΣυνθΕΚ (Neri, ο.π.).
Σε κάθε περίπτωση δε, τέτοια υποχρέωση προκύπτει και από τους όρους της οδηγίας
89/48/ΕΚ, η οποία θα όφειλε να εφαρμόζεται πλήρως και στη χώρα μας από το 1991.
Στην εκκρεμούσα υπόθεση C-274/05 (ΕΕ C-229/6 της 17-9-2005) η Επιτροπή ζητά
την (δεύτερη) καταδίκη της Ελλάδας διότι παραβίασε την οδηγία 89/48, μεταξύ
άλλων,
«µη αναγνωρίζοντας τα διπλώµατα που χορηγήθηκαν από τις
αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους στα πλαίσια σπουδών βάσει
συµφωνιών δικαιόχρησης»
Στις προτάσεις του της 19ης Απριλίου 2007 ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΚ
Yves Bot προτείνει την καταδίκη της Ελλάδας για τον συγκεκριμένο λόγο. Μεταξύ
άλλων αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι:
«39.
Το γεγονός ότι οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί, εν όλω ή
εν μέρει, σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στο έδαφος
του κράτους μέλους υποδοχής δεν απαλλάσσει το κράτος αυτό από την
υποχρέωση να αναγνωρίζει το δίπλωμα που χορηγείται μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών αυτών. Αν αναγνωριζόταν η ύπαρξη
τέτοιας ευχέρειας του κράτους μέλους, θα ετίθετο εν αμφιβόλω η ίδια
η αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως.
40.
Προσθέτω ότι η μη αναγνώριση διπλώματος για τον λόγο ότι
χορηγήθηκε κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν βάσει
συμφωνίας δικαιοχρήσεως θα είχε ως συνέπεια όχι μόνον να
αποθαρρύνει τους φοιτητές να εγγράφονται στα προγράμματα
σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια των άλλων κρατών μελών
αλλά και να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων οι
οποίοι είναι κάτοχοι των σχετικών διπλωμάτων, κάτι που θα αντέβαινε
στον σκοπό της οδηγίας 89/48.»
Η απόφαση του ΔΕΚ επί της υπόθεσης αυτής θα εκδοθεί εντός των επόμενων
μηνών και αναμένεται να είναι σύμφωνη προς τις αιτιάσεις της Επιτροπής και τις
προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, όπως άλλωστε έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώπιον της Βουλής.
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Πέραν όμως, της οδηγίας 89/48 η οποία δεν είναι τόσο σαφής, και η οποία
έχει πάψει πλέον να ισχύει και έχει αντικατασταθεί από την οδηγία 2005/63, αυτή η
τελευταία ρητά προβλέπει την υποχρέωση αναγνώρισης των σχετικών τίτλων
σπουδών. Υπενθυμίζεται δε ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο
των κρατών μελών έχει ήδη λήξει από τον Οκτώβριο του 2007, συνεπώς ή Ελλάδα
είναι ήδη υπερήμερη ως προς την προσαρμογή της με την εν λόγω οδηγία.
Εξάλλου, το ΔΕΚ κρίνει κατά πάγιο τρόπο ότι (βλ. λ.χ. για μια υπόθεση
Ελληνικού ενδιαφέροντος, ΔΕΚ, 4 Ιουλίου 2006, Αδενελέρ, υπ. C-212/04, Συλ Ι6057, σκέψη 121)
« από τη συνδυασμένη εφαρμογή τόσο των άρθρων 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ
και 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ όσο και της οικείας οδηγίας προκύπτει ότι, κατά τη
διάρκεια της προθεσμίας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο μιας οδηγίας, τα
κράτη μέλη που είναι αποδέκτες της οδηγίας αυτής πρέπει να απέχουν από τη
θέσπιση διατάξεων ικανών να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την υλοποίηση του
επιδιωκομένου από την οδηγία αυτή αποτελέσματος (απόφαση InterEnvironnement Wallonie, προπαρατεθείσα, σκέψη 45· της 8ης Μαΐου 2003,
ATRAL, C-14/02, Συλλογή 2003, σ. I-4431, σκέψη 58, και Mangold,
προπαρατεθείσα, σκέψη 67). Δεν ασκεί συναφώς επιρροή το ότι η επίμαχη
διάταξη του εθνικού δικαίου, που θεσπίστηκε μετά τη θέση σε ισχύ της
οικείας οδηγίας, αποσκοπεί ή όχι στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της
οδηγίας αυτής (προπαρατεθείσες αποφάσεις ATRAL, σκέψη 59, και Mangold,
σκέψη 68).»
Ο Νόμος για τα Κολλέγια, με την κεντρική του διάταξη (άρθρο 1) σαφώς
αντίθετη προς τις επιταγές της οδηγίας 2005/36 και με όλους τους λοιπούς
περιοριστικούς όρους (όπως διεξοδικά αναλύονται παραπάνω) ψηφίστηκε από την
Βουλή – όχι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας αυτής – αλλά
σε χρόνο κατά τον οποίον η Ελλάδα είναι ήδη υπερήμερη!
2. Μη διαφοροποίηση μεταξύ ΑΕΙ της ΕΕ και λοιπών ΑΕΙ της αλλοδαπής
Για ακριβώς τους ίδιους παραπάνω λόγους είναι προβληματική και η διάταξη
του άρθρου 10 του Νόμου η οποία αναφέρεται γενικώς σε Κολλέγια συνεργαζόμενα
με αλλοδαπά Πανεπιστήμια, χωρίς να διαχωρίζει μεταξύ Πανεπιστημίων των Κρατών
Μελών της ΕΕ και λοιπών Πανεπιστημίων.
3. Μη ρύθμιση άλλων μορφών συνεργασίας
Ο Νόμος υποτίθεται πως ρυθμίζει τους όρους σύμπραξης των Πανεπιστημίων
άλλων κρατών με ημεδαπά Κολλέγια. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν ορίζει τις
μορφές συνεργασίας τις οποίες ρυθμίζει. Έτσι ο όρος «πιστοποίηση» εκπαιδευτικών
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υπηρεσιών, πέραν του ότι αποδίδει πλημμελώς τον αγγλικό όρο “validation”, δεν
αντιστοιχεί σε καμία έννομη σχέση γνωστή στο ελληνικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και
για την «δικαιόχρηση» εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω ο Νόμος φέρεται να διέπει κάθε σύμπραξη, τούτο όμως αγνοώντας
την πραγματικότητα την οποία καλείται να ρυθμίζει. Έτσι λ.χ. δεν προκύπτει αν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φορείς που λειτουργούν αποκλειστικά ως
εξεταστικά κέντρα για αλλοδαπά Πανεπιστήμια (πως θα ήταν δυνατό να συμβαίνει
κάτι τέτοιο αφού δεν προσφέρουν μαθήματα;) ή φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, όχι στα πλαίσια κάποιου οργανωμένου προγράμματος σπουδών και ως
προϋπόθεση για τη λήψη συγκεκριμένου πτυχίου, αλλά «φροντιστηριακά» σε
φοιτητές εγγεγραμμένους σε από απόσταση κύκλους σπουδών, τύπου Ανοιχτού
Πανεπιστημίου.
Τέλος, ο νόμος είναι εντελώς ασαφής ως προς το δικαίωμα Πανεπιστημίων
άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ να προβούν στην εγκατάσταση στη χώρα μας απλού
παραρτήματος, χωρίς «σύμπραξη» με κάποια εγχώρια δομή και χωρίς αυτοτελή
νομική προσωπικότητα.
4. Ειδικότερα το θέμα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ)
Ήδη σήμερα προσφέρονται από Ελληνικά ΑΕΙ πάρα πολλά ΠΜΣ για τα οποία
καταβάλλονται δίδακτρα. Αυτά τα ΠΜΣ οργανώνονται είτε μεμονωμένα από ΑΕΙ
(ένα από τα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δίδακτρα 12.000
ετησίως) είτε διατμηματικά από περισσότερα ΑΕΙ, είτε από ΤΕΙ σε σύμπραξη με
Πανεπιστήμια του εξωτερικού (στο ΦΕΚ Β 738 της 18.5.2004 δημοσιεύονται εννέα
ΥΑ με τις οποίες εγκρίνονται ισάριθμα ΠΜΣ στα οποία συμπράττουν ΤΕΙ της
ημεδαπής με ΑΕΙ της αλλοδαπής). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συνεργασία
μεταξύ του ΑΕΙ της αλλοδαπής και του ΤΕΙ της ημεδαπής προσομοιάζει πλήρως με
τον τρόπο λειτουργίας των παραρτημάτων Ευρωπαϊκών ΑΕΙ στη χώρα μας: το
πρόγραμμα σπουδών, οι εξετάσεις και οι απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών είναι αυτοί
του αλλοδαπού ΑΕΙ, ενώ το ημεδαπό ίδρυμα παρέχει υλικοτεχνική και μερική
διδακτική υποστήριξη – εισπράττοντας τα αντίστοιχα έσοδα μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού.
Σε κάθε περίπτωση δε, με τον νόμο 3685/08 για τα ΠΜΣ (άρθρο 8),
καθιερώνεται κατά τρόπο γενικό η χρηματοδότηση των ΠΜΣ (και) με δίδακτρα.
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Δημιουργείται δηλαδή, εκτός (ή κατά παραβίαση;) του πεδίου εφαρμογής του
άρθρου 16 Σ, μια αγορά για την παροχή ΠΜΣ.
Στην αγορά αυτή, τα ΠΜΣ που προσφέρονται από κρατικά ΑΕΙ δε
μπορούν να χαίρουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τα ΠΜΣ που προσφέρονται
από τα ΑΕΙ άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Η διαπίστωση αυτή έχει συνέπειες
διττές. Αφενός, τα κρατικά ΑΕΙ οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και της
ενιαύσιας δημοσιότητας των οικονομικών τους καταστάσεων που αφορούν σε
αγοραία ΠΜΣ. Αφετέρου, τα αλλοδαπά ΑΕΙ, στο βαθμό που προσφέρουν ΠΜΣ,
οφείλουν

να

χαίρουν

όλων

των

ατελειών,

απαλλαγών

κτλ

οικονομικών

διευκολύνσεων που χαίρουν τα ΠΜΣ των κρατικών ΑΕΙ (ήδη η δωρεάν χρήση
υποδομών, logistics κτλ των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα με
δίδακτρα ΠΜΣ συνιστά αθέμιτη μορφή κρατικής ενίσχυσης). Αντί των παραπάνω, ο
Νόμος δεν διαχωρίζει με κανέναν τρόπο τις προσφερόμενες σπουδές, αναλόγως αν
είναι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, απαγορεύει στα Κολλέγια να διαφημίζουν το
είδος των σπουδών που προσφέρουν και, βέβαια, ρητά προβλέπει την μη αναγνώριση
των αντίστοιχων «τίτλων σπουδών»!
Κατάληξη
Ο Νόμος για τα Κολλέγια προβάλλεται από την Κυβέρνηση ως ένας αμιγώς
εθνικός νόμος, αποκομμένος από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από
την οδηγία 2005/36. Τούτο όμως σε χρόνο κατά τον οποίον η Ελλάδα δεν δύναται να
νομοθετήσει το αντικείμενο αυτό αγνοώντας το περιεχόμενο της οδηγίας, δεδομένου
ότι έχει παρέλθει η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο.
Περαιτέρω, στο βαθμό που ο νόμος ρυθμίζει το καθεστώς της εγκατάστασης
στην Ελλάδα Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ, δεν τίθεται καθόλου
θέμα εφαρμογής του άρθρου 16 Σ. Η απαίτηση του άρθρου 16 Σ για δωρεάν δημόσια
παιδεία, αφορά στα ιδρύματα και στους φορείς που παρέχουν Ελληνικούς τίτλους
σπουδών. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, εγκατεστημένα στη χώρα μας, δεν δίνουν
πτυχία Ελληνικά αλλά αλλοδαπά. Η υποχρέωση αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων
σπουδών εκπληρώνεται εκ πάλαι στην Ελλάδα, έχει ενισχυθεί στα πλαίσια της ΕΕ,
και ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 16 Σ. Οι αλλοδαποί τίτλοι
σπουδών διέπονται από τη νομοθεσία του εκάστοτε Κράτους Μέλους και, κατά
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περίπτωση, από τις οικείες Συνταγματικές ρυθμίσεις. Η μόνη διάταξη του Ελληνικού
Συντάγματος η οποία διακυβεύεται από την εφαρμογή του Νόμου στις δευτερεύουσες
εγκαταστάσεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στη χώρα μας είναι το άρθρο 28 Σ,
δηλαδή η υποχρέωση της Ελλάδας προς συμμόρφωση προς τις διεθνείς της
υποχρεώσεις.

Τούτο

άλλωστε

ορθώς

έχει

επανειλημμένα

αναγνωρίσει

ο

Πρωθυπουργός της χώρας ενώπιον της Βουλής.
Εμείς ήδη από το 1995 έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας/εκπροσώπησης
με το Πανεπιστήμιο Paris 13 του Παρισιού και από το 1996 λειτουργούμε
εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια αυτά. Το 2007 υπογράψαμε και δεύτερη
σύμβαση συνεργασίας/εκπροσώπησης με το Πανεπιστήμιο Paris I PanthéonSorbonne του Παρισιού. Ο Νόμος απαιτεί από εμάς να συμμορφωθούμε προς τις
ιδιαίτερα επαχθείς διατάξεις του μέσα στους ερχόμενους μήνες. Σε αντίθετη
περίπτωση, αν επιλέξουμε να μη συμμορφωθούμε προς τις επιταγές του νόμου που
κρίνουμε αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να
λειτουργήσουμε από τον Σεπτέμβριο του 2009 (ή έναν χρόνο αργότερα αν δοθεί η
σχετική παράταση από τον Υπουργό) διακυβεύοντας έτσι την παρουσία μας στην
ελληνική αγορά και την αξιοπιστία μας έναντι των φοιτητών και των συνεργατών
μας, την οποία χτίσαμε επί τόσα χρόνια, παρά την ανοιχτή εχθρότητα του Ελληνικού
κράτους (σημειώνεται ότι εκκρεμούν εις βάρος του νόμιμου εκπροσώπου μας διώξεις
για απάτη στον Άρειο Πάγο).
Η δική σας παρέμβαση είναι όλως κρίσιμη, καθώς ο έλεγχος της
συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα είναι διάχυτος και παρεμπίπτων και
μπορεί να ασκηθεί μόνον στα πλαίσια άλλης κύριας δίκης. Στη δική μας περίπτωση,
τέτοια δίκη δε μπορεί να γεννηθεί με αίτημα αποζημίωσης, καθώς η έγερση αγωγής
αποζημίωσης είναι δυνατή μόνον κατά διοικητικών πράξεων ή υλικών ενεργειών της
διοίκησης, δεν προβλέπεται όμως κατά νομοθετικής πράξης. Συνεπώς, οι μόνες δύο
δικονομικοί οδοί για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε δικαστικά την ορθότητα
του Νόμου είναι α) να μη συμμορφωθούμε μέχρι τον Αύγουστο του 2009 οπότε και
θα πρέπει να κλείσουμε ή β) να συμμορφωθούμε, καταρχήν, και να ανακύψει
ενδεχομένως διαφορά κατά τη λειτουργία μας ως Κολλέγιο, οπότε πέραν της παύσης
των εργασιών μας, θα διακινδυνεύουμε και τις διοικητικές κυρώσεις του Νόμου. Και
στις δύο περιπτώσεις θεωρούμε ότι δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματική ένδικη
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προστασία των δικαιωμάτων που αντλούμε από το Κοινοτικό δίκαιο, σύμφωνα με
τους όρους της απόφασης του ΔΕΚ, 13 Μαρτίου 2007, Unibet, υπ. C-432/05, καθώς
προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στον εθνικό (και ενδεχομένως στον κοινοτικό)
δικαστή διακινδυνεύουμε όχι απλώς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις, αλλά την
ίδια μας την ύπαρξη ως επιχείρηση και ως νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, η δική σας
άμεση παρέμβαση προς την Ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να προβεί στις
απαραίτητες διορθώσεις του Νόμου, αφενός, και να συμμορφωθεί άμεσα προς την
οδηγία 2005/36, αφετέρου, είναι κρίσιμη.
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