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Προς μια νέα, στρεβλή ρύθμιση για τα κολέγια;  

Τνπ Κσλζηαληηλνπ Θ. Γηαλλαθνπνπινπ* 

Τν πξφζθαην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ «ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνιεγίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πξνσζεί έλα ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο 
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ηδηψηεο. Αθελφο, ζεζπίδεη θαη ζέηεη ππφ απζηεξφ θξαηηθφ έιεγρν ηα ιεγφκελα «θνιέγηα», ηα νπνία ζα 
κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο. Αθεηέξνπ, ζέηεη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο παξνκνίσλ ππεξεζηψλ, 
δειαδή ηα πθηζηάκελα εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ππφ έλα ραιαξφηεξν θαζεζηψο θξαηηθνχ ειέγρνπ, απνθιείνληάο ηνπο φκσο ηε δπλαηφηεηα 
ζχκπξαμεο κε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο. 

Απηφ ην ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ αλαπαξάγεη ηελ εζθαικέλε αληίιεςε πεξί ζχγθξνπζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
Σπληάγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο αλψηαηεο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θάζε άιιεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαο, πξνο ην παξφλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ έθδνζεο εηδηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ελδεηθηηθά θαη κάιινλ αφξηζηα 
θξηηήξηα άζθεζεο ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ, ην παξαπάλσ ζχζηεκα επλνεί ηελ επηιεθηηθή κεηαρείξηζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ απνδνρή 
ζπλαθψλ εθπηψζεσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην επίκαρν ζρέδην λφκνπ θαίλεηαη λα δηαησλίδεη 
κηα παξάδνζε ζηξεβιήο ξχζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ηελ νπνία απνδίδεη κε παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν ε εμέιημε ηνπ 
λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο ξαδηνηειεφξαζεο. Σπλαθψο, ζνβαξά δεηήκαηα εγείξνληαη σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ κε ην 
θνηλνηηθφ δίθαην. 

Εηδηθφηεξα, παξά ηε δηάρπηε αληίζεηε αληίιεςε, ε νπνία πάλησο βξίζθεη έξεηζκα ζε νξηζκέλεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ην άξζξν 16 ηνπ Σπληάγκαηνο 
δελ ζπγθξνχεηαη ππνρξεσηηθά κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Τν ηειεπηαίν δελ αλαηξεί νχηε ηελ απαγφξεπζε ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ νχηε ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ Ειιελα λνκνζέηε λα ξπζκίδεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο ή άιιεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηδηψηεο, νη νπνίνη 
νπδφισο ραίξνπλ ζρεηηθνχ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο. Απιψο νη ελ ιφγσ εζληθέο ξπζκίζεηο δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν 
πνπ πεξηνξίδεη ππέξκεηξα ηελ άζθεζε ησλ θνηλνηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη, εηδηθφηεξα, ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ 
άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πνπ είλαη λφκηκα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα (βι., πην 
αλαιπηηθά, «Τν άξζξν 16 Σ., ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ην Σπκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο… δέθα ρξφληα κεηά. Σρφιην ζηελ απφθαζε ΣηΕ Δ΄ 778/2007», 
Εθεκεξίδα Δηνηθεηηθνχ Δηθαίνπ 2/2007, ζει. 140 επ.). 

Σπλαθψο, ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο δχν ηαρπηήησλ, κε πξφβιεςε απζηεξφηεξνπ ειέγρνπ γηα ηα «θνιέγηα» πνπ ζα ζπκπξάηηνπλ κε ηδξχκαηα άιισλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Επξσπατθήο Ελσζεο, νπδφισο επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε ηήξεζεο θάπνησλ ζπληαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ. 

Τελ ίδηα ζηηγκή, ε παξάιεηςε εληαίαο αλαβάζκηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηδησηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνθαλψο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο 
κηθξνπνιηηηθνχ θφζηνπο πνπ θαζηζηνχλ ιηγφηεξν ειθπζηηθή ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο νηθείαο αγνξάο, παξαβηάδεη ην θνηλνηηθφ 
δίθαην θαη, ηδίσο, ηελ απαγφξεπζε δπζκελψλ δηαθξίζεσλ. 

Καη ηνχην, δηφηη, θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΕΚ), νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηνλ 
ηνκέα ηεο παηδείαο δελ παξάγνπλ πιήξσο ηα απνηειέζκαηά ηνπο, αλ έλα πξφζσπν πεξηέξρεηαη ζε δπζκελή ζέζε εθ ηνπ γεγνλφηνο θαη κφλν ηεο 
άζθεζεο ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ (βι. ηελ απφθαζε ΔΕΚ, 7.7.2005, C-147/03, Επηηξνπή θ. Απζηξίαο, ζθέςε 44). 

Εμάιινπ, θαίηνη ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη, ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ην θνηλνηηθφ δίθαην δελ ζέηεη ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ φξηα εμίζνπ 
απζηεξά κε εθείλα πνπ ζέηεη ζε άιινπο ηνκείο, κάιινλ δχζθνια ζπκβηβάδεηαη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ε πξφβιεςε ελδεηθηηθψλ θαη αφξηζησλ 
θξηηεξίσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο λνκίκσο ηδξπζέλησλ «θνιεγίσλ» πνπ ζα αζθνχλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζπλεξγαδφκελα κε 
επξσπατθά ηδξχκαηα (βι. ηελ απφθαζε ΔΕΚ, 20.2.2001, C-205/99, Analir, ζθέςε 48). 

Σε θάζε πεξίπησζε, νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (π. ρ. ζπζρεηηζκφο πξνζφλησλ δηδαζθφλησλ ηνπ «θνιεγίνπ» θαη ηνπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο) ππφ ηηο 
νπνίεο ην επίκαρν ζρέδην λφκνπ ζέηεη ηε ζχκπξαμε ησλ «θνιεγίσλ» κε επξσπατθά ηδξχκαηα θαη, ζπλαθφινπζα, ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηίηισλ 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχκπξαμε απηή, κάιινλ εηζάγνπλ ππέξκεηξνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζίγνπλ ην σθέιηκν 
απνηέιεζκα ησλ άξζξσλ 14 θαη 50 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΕΚ, ηα νπνία νξηνζεηνχλ ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα 
θξάηε-κέιε ππνδνρήο ζηνπο παξαπάλσ ηίηινπο. 

Σπκπεξαίλνληαο, ην επίκαρν ζρέδην λφκνπ θαηαδεηθλχεη φηη, δπζηπρψο, δελ έρεη αθφκε γίλεη θαηαλνεηφ φηη, ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ε αλαγθαία 

ζπκκφξθσζε πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην δελ αλαηξεί ηε δπλαηφηεηα εηιηθξηλψλ εθζπγρξνληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ηεξνχλ πιήξσο ηηο 
ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

* Ο θ. Κσλζηαληίλνο Θ. Γηαλλαθφπνπινο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, η. εηζεγεηήο ζην Δηθαζηήξην ησλ 
Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 


