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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΈΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α' - ΑΚΥΡΩΠΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΔlAΚOΠΩN 

Συνεδρίασε δημόσια σtO αt.:ροατήριό του (αίθουσα KaKoυρyιoδtmoo 

το\) ΔικασtιKOO Μεγάρου Πατρών) στις 9 Ioυliou 2010, με δucαστtς τους: 

Γεώργιο Κουσουλό. Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ.. Αθανάσω KαιnpUcη, Χρήστο 

Kρovrη~ Εφέτες Δ.Δ, ICct Γραμματέα την Ερικέττη Μ8νζ1λτζόΥλο'Ο, Bu.::aσn

1<ή U1CάUηλo, 

Για να δυαiσει την αίτηση OIl..~OEror; με χρονολοΥία 16/412007, 

Του Αναστασίου Auiλ10U του θεοδώροu, 1αιτσ{κου ΧολαρΥσό At't1.1Cής 

(οδός Μέτroνοι; αρ. 13), ο οποίος παραστάθηκε μαζί με τouι; πληρεξσόσιο6ς 

'10\) δucιπΌΡΣU; Χάρη Βελαώρα (Πατρόrv)) Ιορδάνη Πρouσανiδη και Αικατερί

νη ΑΥΡίου (Αθηνών). 

Κα.τά του εδρεύοντος στην Πάτρα νομικού πρoσmπoυ δTιμoσiou δucαίου 

με την επαιννμία ';;Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο·' (ΕΑΠ), το οποίο nnpu.

στάθηκε με την πληρεξσύσιά του δΙΊClTfόpo (Πατρών) Αριστέα Mαρσύvtα, χα, 

Κατά τΟ'\) παρεμβι1ίwντος Υπουργου Eθvnc.ής Πo.ιδεiας, Δια βitm Μά

θησης και θρησκεuμ.ά:tωv, ο oπoioς παραιnά.θηKε μe τον Πάρεδρο τοο Noμ.~ 

κσό ΣΊ>μ.βουλΙΟυ τον Κρ(11ouς Πέτρο Kαινcπσ.vnνό'1tooΛ.o. 

Η ειcδbω.ση όρχ,ισε με την ανά:Υν<»ση της εκθέσειος το\) Εισηγητη της 

1JJt06έσειος, Εφέτη Δ.Δ" Χρήστο\) Κρovtηρά. 

Κατ6m.ν το Δ\ΊCΩ.σ'tήρ\O ό.KO'Uσε τους uληρε.ξσ6C11lruζ δΙ1αΠόρouς τou αι~ 

,;σ6ντο<;, οι αιroίαι α.vέnτuξo.ν ΘΙ πρoφoρuαix; τους ΠΡOβo.λλόμενouς λόyσuς 

α,~εακ;mt ζήτησαν να ryίνει δεtcrή η αίτηση.. και ΤOUζ δικαστΙΧ:σύς πληρε.. 

ξouσίouς του ιcΑΘ' ου Πανεπιστημω1) και τσο παρεμβαίνοvtος ΥπουΡΎσό, που 

ζήτησαν την απόρριψή της. 

Μετά τη σuνεδρiαση το ΔικασrήριO συνήλθε σε διά.ακεψη. 
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Η κρίση το\) s{wt η εξής: 

Με την κρινόμενη α{τηση~ Υια την άσιςηση της οποίας καταβλήΘΗΙCΕ 1:0 

νόμιμο mιράβoλo (βλ. 1'α δΟΟ ειδuc.ά ένtuπα παραβόλou με αριΟμσ6ς 1295641 

και 1519288, σειράς Α). ο αιταιν επιδιώκει την α1Cύρroση της, κ:ατά τσος ισχο

ρισμο'6ς του στοιχειοθετούσας παράνομη xapάλBt'V'l οφειλόμενης νόμιμης ε,.. 

νέρr81αςt αρνήσεως tOu εδρεύοντος στην Πάτρα νομ1.1CΟΟ πpoσtbπ.oυ δημoσi.ou 

δικαΙου με την επιόννμία (."Ε'λληνικδ Ανοιχτό Παvεmστήμ\O~' (ΕΑΠ), Πα\) ε1(

δηλάιθη~ όπως uπoστηρίζει, με το έΥΥραφο 10539123.2.2007 τσu Πρό1σ'tO.μt.. 

VO'O τσu Τμήματος ΜητρώΟ'\) Φοιτητών o.moo, w τον eyyράψει ως φοιτητή G"tO 

πpoπt'U'XUJ.'Κό πρόΥραμμα σποΟΟών "Σxo~ στον F)J..ηwc.ό Πoλιτu:rμό" της 

Σχολής Aνθρmmστιx<Ov Σ~ν 1\0. το σ:καδημ.αttώ έτος 2007 - 2008) μολο

νότι εqε sιtίλεyεi σx.εt\'ΚΦς με τη δαιδucα.σiα της ηλε"ιctΡOνι.κής χληρώσεως ταιν 

'U1tOψήφ\φv φo\τητών~ ειttιδή δεν δέχ.θηκε να. καταβάλει την ΠΡOβλaπόμενη 

στις δv:ι:εά.ξεις της mρσ:yράφoυ 6 τσu άρθρου 5 τoo ν. 255211997 (Α' 266) mt 

της αιτ' εξouσιoδότηση αυτής ειcδoθείσας αποφάσεως 110159/Β7Π.ΙΟ.2004 

το\} Υqrmrouργoiι EΘΝΙΙCΉς Παιδείας 1CΩ.l θρησια:υμάταιν oιιαιvoμιΊCΉ συμμει:οχή 

ταυ uτις δαπάνες εφαρμοΥιίς του σοοτήματος της εξ απoστdσεως eκπα1δε6σε

ως, 11;0\) παρέχει το εν 'λiJyαι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία ανερχόταΎ 

στο ποσό 'tΦν 1.400 εuράt συνολucώς, δηλαδή σε 700 ευρώ για καθεμία aπό -aς 

δύο 8ε~ιατucές Ενότητες πou ο α;ιτιbν είχε δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει ιca

τά τη δώριreια τou ι.r:κ; άνω ακαδημαϊκσυ έt'oυς. Η επlμαxη παράλειψη OVVΤ8

λέσθηιcε~ ΔVΌ,l,81. των δΘβιβασθέvrαιν από το ΕΑΠ σroΙXεi'.ων και καθ' ερμη

ΙEΩ~ά vΕιΑ ΤΟ" διιc:oγράφΣU της υπό rcρΙση αιτήσεως" με την από 26/612007 απόφαση 
~-:;'HΙHτίε της Δωιιαrόσας Επιτροπής fOV ΕΑΠ (Συνεδρίαση 156η: Θ8μα 9"), με την οποία 
(. r:~tt-~JCάV το ωr:' aριθμ. 21295/19.6.2007 ΠpαJmJCό E.λ.έr.ιou δlκ:αιoλoyητι~ 

ιαίιν ΚΙΙι emλσyής uπo\fl11φιo>ν Rpmrrb'Xwrώv ΚΙΙΙ μεταιετοχια;ιασν φοιτητών για 

το C'lΚαδημαϊκό έτος 2007 - 2008 το» Προϊστα.μένou του Τμήματος Μητρώο\} 

Φoιτηrών χαι ΟΙ ΣUVΗμμένoι σε αυτό πίνα.ΙCBς εyyρσ:ιr.τέσιν και απoρρ1ΠtβΦν \)-. 

ποψηφίισν, σro δεύτερο των οποίων περ1λήφθηκε ο αιτών. 

Εξό.Λλον. με την από 28/912009 παρέμβασή του ο ΥΠΟUρΥδς Εθνικής 

Παιδεf.ας 1ΦΙ Θρησκευμάτων (ήδη Υ1tOUΡΎός ΈθνιΊCΉς Πα.ώεi.ας. Δω βίου Μά
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θησης κω Θpησκεuμάταw) με έννομο συμφέρον και εν yΈVeι παρσδεκτφς {βά

σει 1:ων διατάξεων των άρθρων 49 (παρ. 1 Jα11, 2) και 21 (παρ. 2 περ. β') 1:00 

Π.δ. 1811989 "Κφδικοποίηση διατάξεαιν νόμων για το 'ΣuμβoUλιο της Επι:κρα.

τείας" (ΑΙ 8)~ το οποίο εφαρμόζεται ανα'JJ;yyαις και ιcσ.τά την εvώπων τιον διοι

τη'tUCών εφετείων oίcupωt1.κ:ή διαδικασία. σύμφωνα με το άρθρο 4 χαρ. 1 του ν. 

70211977 (Α' 268)} UΠSΡΑμύνεται της νομιμότητας της προσβολλΔμενης 1tQ.. 

ραλείψεαιι; to'O ιcσ.θ~ ου Ανώτατου B](1[O,ΙΔΕUτικσύ ΙδΡ6ματος, δηλαδή ~ 

προσώπou δημοσίou διιωίου το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του (κο.τ' άρθρο 

1 παρ. 1 εδάφιο δdnερο τoo v. 255211997) mt ζητά. την ωtδρριψη της φιvό

μενης αιτήσεως. Επομέναιζ,. ο ισjtUιnσμός το\) αιτούντος. σ6μφφvα. με 'tOV ο

ποίο ο nνroτέραι ΥΠΟΟΡ1ός δεν έχει έννομο <roμφέρov να. 'Jt<I.ρέμβει 0'tηV ω

ροΟΟα δi;κ:η, tiwt απoρρutτέoς ως Ύόμαι α.βά.σψος. 

Η προmμ.ενη 'U1tόθεση φέρεται νομ.ίμ.αιι; σε νέα συζήτηση μεtά τη δη

μoof.εuση της α.'ItO<pό.σεαις 9312010 τοο παρόντος Διιcaστηρίou, μΒ την οπο[α 

αφσ6 1φαιηκε ότι δδv σuντρqει χερmιοση καταρτήσεαις της ανoιγεiσας., ιαι

'tόιtιν 1φΟοβολής εm f,Jιcuρmσει της ανωτέρω παραλείψεως. δi.:ιcης, ιcaτ' εφαρ

μογή της δuιτάξεαις της παραyρά.φou 2 του άρθρου 32 του π.δ. Ι8/1989, ανα,.. 

βλήθηκε η περαιτέρω εκδίιcαση της uποθέσεαις, 1tρoιcεψ.ένou να ιcατα:tεθεί 1Cαt 

αναπτυχ.οει O'tO ακροατήριο aoήyηση εm των ζητημάταιν που αΎά'yovtα\ 0"t0 

παρα&1ctό και το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως και να διεξα.χθεί η επ' αυ

τών συζήτηση. 

Στο άρθρο 29 1:00 π.δ. Ι8/1989 ορίζεται ότι το ένδικο μέσο εΙ\ΙΟ.\ α:παρά.

&ιcw σε. πeρiπtωση α.ποΔΣΧΉι; της προσβαλλόμενης 1tρ(1ξεως. Κατά. την έvνauι. 

της διατάξεως αm:ής, η 0'Jt0δ0ιx.ή από το διoιιcσ6μενo moικη't\.t\ής ttράξε.Φς 1t()\) 

θίγει έννομο σuμφέρoν του έχει mς αποτέλεσμα την άρση τοο εννόμm.ι σuμφ,ι, 

ρσντος 'fUI την προσβολή 'τη\; με β\τηc:rη α;ι;:uρ<ooεως, 1tρέιcει όμmι; η ωrooom 

ο.'\Πή να πρotώπtει σαφ(bς είτε ωtό ρητη δήλαιση τοο διoικoυμέvoυ είτε από 

ooμxερupσρά τοο 1tQ'U δεν αφήνει αμφlβoλiα σχετικώς με την έννσιά της (ΣτΕ 

3094/2008. 1774/2007. Ι265/2006). 

Εξάλλου, το ά.ρθρο 2 παράγραφα; 9 το\> ν. 1771/1988 ~'Tρoπoπoiηση 

και συμ.aλήρωση του συστήματος Ε1.σα:ΥωΥής σπσυδασr<6ν στην τριτοβάθμια 
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εκπαiδεooη .... ~1 (Α' 11) ορίζει όη: <tΦoιτητές ή σπoUΔΑσtές σx.o'λiDν ή τμη

μάτων σχo'λ.4Jν ~ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδωι:ής, πou μετά από συμμ.ε-

τσχή τσυι; σε Ύενι:ιcές εξετάσ81ς εισάryoνrαι σε αιη σχολή ή τμήμα Ο'Χ,ολής. δεν 

μχορσύν να εyτpαφouv στη νέα σχολή ή τμήμα εάν ΠΡοηγουμέναις δε δΊ.ι.ιγρα

φΣΌv με αίτησή τovς από τη σχολή ή το τμήμα όπου ήδη εiναι τραμΜΈV01. Σε 

ανdθετη πeρbr.τωση η εΥΥραφή στη νέα σχολή ή τμ.ήμα εiwt άΚUΡΗ' Η διαγρα

φή τovς από τη σχολή ή το ιμήμα (11;0 οποίο ανήκαν διαπι.στdJ-vετaι με βεβαίω

ση της σχσλής fι του τμήματος avfoV». 

Το ωθ' σο με τη με ημερoμηνiα 221912009 έκθεση των απόψεών του 

επί των 'λiYyαιν της αιτήσεως, αλλά κ:«Ι το ωι:ό 27/10/2009 υπόμνημά του,. όπως 

6Πίαης και ο παρε]JβαίνΦΎ Υπουργός υποστηρίζουν ότι η UΠό κρίση αίτηση εί

ναι απορριπτέα προεχόνταις ως απαράδεκτη, και τούτο διότι: α) ο αlτιbν~ ο ο

ποίος είχε φοιτήσει κατά το ltαρελθόν (την περίοδο 2000 - 2006) στο ΕΑΠ και 

~σει πτuxio α.ώ αυτό, αποφοιτήσας στις 12Π12006 από τη Σχολ'ή Αν* 

θΡωπιστιιαιιν Σπουδών και ειδικότερα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπσυ

δΦv HΣΠODδές στον E\ψωΠO:ίJcό Πολιτισμό;Ι\ έχοvtας καταβάλει τότε αδια

μαρτUρητα την προβλεπόμενη O\X(JνOμ1'Κή ΣUμμετoχή του στις δαπάνες 'UJD 

mxrιήμ.o.τoς της εξ α.πoc:n:άσεφς ε.σ.a.\δεWειος. UAέβαλa αίτηση ΣUμμετoxής 

στη δto.δ~ πληρώσεως των 1tρOt:.'ηρvx.θε.ισών θέ<Jεαιν του tνδt1COO Πpo1m)

χιακο6 προΥράμμα.τος σπouδό:ιν, έχοντας ωtOδεxθε{ πλήρως m" αvmιφuλάιt.ταις 

10'Uς όΡΣUς της otκείας ΠΡOιc.ηρόξεως. που αποτελούν σuτxρόVO)ζ και δισ.'tάξεις 

~αι~ της δIέπσuσας την εmi.σrή των φοιτηubν τοο ΕΑΠ νομοθεσίας, μεmξό UDV 

~"ΙK οποίων 1CO.Ι η -ι.m:oχρtmση κ:αταβολής της σχετικής ανtαπoδOΤΙ:ΙCής εtσφoράς. 

~ctorι~Επομένmς, σ6μ.φowα χα, με την ισχύουσα για το ζήτημα voμολσΥία του Σuμ
βouλίσo της Επικρατείας ατο πεδίο των συμβάσεων δημοσίων έρΥαιν, του Ε

θνuc.oύ ΣUΣΤΉματoς ΥΎείας (ΣτΕ 4904/1995) και της τρ\τοβάθμιας ειαrαι&ύ

~ (ΣτΕ J56011997), στερd'τul ΠΛΈΣV εννόμου συμφέροντος. κατ· άρθρο 29 

τov π.δ. 18/1989, να πρσβe:{ μεrayΕVΕΣΤΈΡως.. μετά την επιλσΥή τou με τη δια

δucιισίa της ηλεκτρονικής κληρώσεως, στrrv αμφισβήτηση της νομιμότητας -ι'Ου 

πpoδιαληφιθtντoς όροο, και β) ο αΙ1'6>Y~ 'όστεΡα (1m σxmκή αίτησή 1'00, Β:Π8.Μ

"ffl ειc νέΟ\) ηj.ειcrpoνucώς στο μετα.πmχιωcδ πΡδΥΡΒμμα σπouδΦν "Δwiκηcτη 
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Πoλιτισμικό'w Μονάδων' t της Σχολής Κοινωνικών Eπ1lΠl'lμών τοο EAIl για το 

ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009, ενεγράφη δε σε αυτό, καταβά.'λλσντας την OlXO

νομική συμμετοχή WU~ με αποτέλεσμα να απαιUσει πάΡαοτα τη δ'σvo.τδτηtα 

της, έστω και εκ τroν UΣΤέρφν, εΥΥραφής στο επίμαχο ΠΡOπ-roχαιKό ΧΡόΥρα.μμα 

oπouδιbν~ ενόψει της διατάξεως του άρθpσu 2 πα.ρα'ΎΡά.φοο 9 'tO\) ν. 177\11988, 

και περαιτέρω σuνέπεια να στερείται εννόμm> συμφέροντος προς άσκηση της 

κρινόμενης αιτήσεως. 

Ο αιτών με το ωt6 1211012009 '\)πόμVΗμά το\) α.vτιτε\.νει ως προς μεν τον 

πρώτο aπό τcn:ις αναniρ<n \σχ;ιφαιμαι')ς δu το δtaι.\a.)μΔ 'tQu vσ. απ.oκ.τησsι ανdr 

τα..τη μ6ρφιοοη με. φ<)Ιτηση στο ΕΑΠ ειvαι α.πόλuto~ εδράζεται στο άρθρο 5 

παρ. 1 το\) Συvtάιγμα.τoς κα.ι δεν αναψείται από πpoηyo"ΜΕVει; πράξεις ή παρα~ 

λεt:φΕV; τσσ. ως προς δε. 'tO δε6τερο ότι riι.ν θεωρηθεί ότι δημWΥΡΓείται aρό· 

βλημσ. εξω.tfD.ς της διατά.ξεφς ΤΟ\) άρθρου 2 παρ. 9 το\) v. 1771/Ι988, προτίθε

ται να. 1tαpQ.ιτηθεi (δuιΎραφsi) από w μSΤωt't'tY,(U1κό πρόΥρα.μμα σπouδc»ν του 

EAIl. στο oπoto ήδη φοιτά.. 110 να. εΥΥραφεί στο ένδικο προπτυχιακό, από το 

οποio παρανόμιας αΠOκλείσθηιcε, και ό~ εν πάση :ιιερUΠαισει.. καμία διάταξη 

δεν απατορε6ει σε κάποιο να είναι πρoπroχιo.ΙCός φoιτητTjς και ταuτoxρ6γφς να 

πραγματοποιεί μεtWt't'OXωκές σπouδiι; με βάση άλλο πroxϊσ, πou ήδη mτtxει. 

E:ιri των πρoανα~όμενmν &ύο ΙΣΧUpIσμΦv του ~"aθ~ 01J Aνdnατov Βκ:

παιδειnικσ6 ΙδΡόματος 1αιΙ του παρεμβαfνσνroς Yπ:oυρrO'ύ η κρLση του ΔιlCa

στηρίou είναι η ακ:όλouθη= κα1:ά την πάΥια νομολογία του Συμβουλίου της Ε

ΠUCρατεCαι;. η αvεπιφtiAmctη ΣVμμετoxή σε δlΟ'γαΜσμό ρα τη σύναψη δωtxη

τuc:ής ΣUμβάσεφ; δημoσfoυ tproo~ ιφατι.κilΙ; xpoμήθB~ ή πι:ιΡσχήι; UΠΗpB<J'1lDv 

συνιστά και απoδσxr1 Τ(Ον όρων της σιWΑς δίIJ.κηρύξεroς, με σuνέπειa Q ΣUμ

μετi'χcw να ιπερεfται πΜον 1'OV εννόμou συμφέροντος να αμφισβητήσει εκ 

Τ<D'V 1XJ'I'8pωv~ εuθέΦς ή m:φεμmπιόνrαις.. το ΊC'όΡOς; όραrv ή του συνόλου της δl~ 

αΙΙCΗρVξεας xιoρiς 'ΣoUτo να npoσβάλλει το δικαίωμά του προς παροχή δUCΑΣΤΙ

κής πρoστα.σiα.ς (Ολομ. ΣτΕ 141S/2000:ι ΣτΕ 188812007, 111912006, 2214/ 

2005). Η ανωτέρω νομολσΥιακή MΡΑΔΣXΉt ποο θεΜSΛιώνεMΙ πpmtiστως στην 

αΡχή της α.σφάλεως δΙKαίou~ 8ως 1'0 έτος 2003 υιοθετείτο ως ..,ενι.κή αPXfι της 

διayωνισtι'lCήι; διαδιtωoiας στο χαιρο του αιoικ:ηnκ06 δικαίσο, lαιρU; vα ΎMmt\ 
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κάποια δmφopoπoίηση avάλoya με το αvτuα:iμενό τη~ (βλ. ενδειιmKιι)ς τις ΣτΕ 

2J50/199g~ 5785/1996 και 4904/1995 ρα. τους δWΎffivισμοuς Ύ1" την πλήproση 

θέσεroν φορέων του δημόσιου τομέα). Ωστόσο, το Γ' Τμήμα ΤΟ'Ο Συμβουλίου 

της Επικρατείας αρχικώς μεν με την απόφα.ση 900/2003 της πενταμελούς σuν

θδσεως (και τις όμοιες με αυτήν 901 - 92212003). τελικώς δε με τις αποφάσεις 

2717/2003, 2905/2003~ 2914/2003. 94712004 ιcαι 1005-0812004 της επταμε

λο6ς ΣUΝΘέσεως ανέτρεψε την προδιαληφθείσα νομολοιΥία του και δέχ&ηκε ότι 

η ανεπιφύλακτη συμμετοχή σε δuιγιoνισμό για την πλήρωση θέσεmν φορέων 

1'00 δημ6mου τομέα δεν αίρει το έννομο σuμφέ.ρoν προς άσκηση αιτήσεως α

κυρώσεο)ς; με την 0'1tQ\.α. αμφισβητεi:ιαι 1'1 νομψό'τητα όραιν της σtΚεία.ς 1tp01CI)

ρύξεφς, ΟΟτε προς πβ.ρεμ;ιώtτouαα αμφ-ισβήτηση της ΠΡιοτηρ"6ξεφς (ft() 1tλαίσιo 

αιτήσεως αιαιραιOf'.(ι.)ς κα.τά. το\) πΙνα.κ.α. δωρ\σtέιoν_Ειδικότερα., το ανώτατο 

ακυρωτικό δι1CO.στήριο έκρινε ότι το Ύε'Υονός ότι υποψήφια; ο αιωίος έλαβε 

μέρος σε διαγωνισμό -για. την πλήρωση θέσεων φορέων του δημόσιου τομέα., 

δεν περιέλαβε επιφύλαξη στη δήλroση συμμετοχής 1'01> στο δtα"'{ωνισμό σχετι

κώς με τιrx.Όv αvriθεση όριον της πρoκηρ'6ξεωζt που αποτελούν ταυτοχρόνως 

διατάξεις της νομοθεσίας πou διέπει 10 διayαινισμό~ προς το Σύνταγμα, δεν αρ

κεί Ύ\α να άρει, ιω.τ' εφαρμοΥή του άρθρου 29 του π.δ. 18/1989, το έννομο 

σuμφtpoν τσu για την άΣΙCΗση αιτήσεως ακυρώσεαις, μ.g την οποία 'VO αμφι

σβητεί τη νομιμότητα ταιν όρων αιnφy της ΠΡOιcΗρύξεα:Jς καθώς και των πρά

ς8Φν που εκδίδοvrαι σπι σvνέxe:tα ιcαι οτηρίζονιaι στovς όρους avτσός, μ.ε Uς 

;)Ifi~rςi~οποίες ο β' λόΥω vπoψήφwς αποκλείσθηκε από το δΙopU1μό στις πρoιcηρσχθεί

~b.H(tι1i.f-σες ΘSΣειι;. Και τσιnσ διότι από μόνη τη μι. υπσβολή της ως άvtD ειDφvλιlςεαις 
~. t1t'Ir1f.rJι.OOν συνά:Υεταl, άνε\) ετέρου,. σαφής και ανεπιφ6λακτη αποδοχή των πιο πάΥιΟ 

όρων καΊ, έΠομέναις, τυχόν αποστέρηση του εννόμου συμφέροντος ταυ uπo

ψηφίου Ύια προσj30λή των όρων αuταιν θα παραβίαζε ευθέως το δικαίωμά τou 

σε παροχή έννομης προστασίας.. το οποίο KatQXQpώΎQUV το ΣόνταΎμα (άρθρο 

20 παρ_ 1) και η κυρφθείσα με το άρθρο πρώτο ΤO\J ν.δ. 53/1974 (Α' 256) Eu

ρωπα'fιcή Σύμβαση Ύ\α την Προά.σπιση των Δικαtroμάτων του ΑνθρώπO'D 1Cα1 

των θεμελιαιοαιν Ελευθεριών {ΕΣΔΑ. άρθρα 6 (παρ. 1) 'ΚαΙ 13}, ιδιαιτέρως 

όταν πρό1cειται Ύια 6ροος, σι βλαπτικές συνέπειες των mι:σίroν δεν μπορσ6ν σε. 
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ιcάθε πεpiπτcoση να πΡοβλεφθoUν με αιφiβεια εκ των προτέρων ή οι oπoiες εί~ 

ναι εν&χόμενο μόνο ότι θα επέλθουν για τον ΌΠΟψήφιο (βλ. και τις ταυτόση

μες μεtαιyενέστερες ΣτΕ 1265-66/2006). Υπό τα ανωτέρω δεδoμkνσ., τα πορί

σματα της νεότερης αυτής νoμoλo-yiας του I.υμβO'o'λ,i.oυ της EΠΙKpαt~ με. 

την οποία χροκρί-νεται η ανάΎJCll διασφαλίσεως του δικαιι'bματoς πσ.ροχής έν

νομης προστασίας του μέσσu δωικoυμέvou (δια:yroνιζoμένcro) - ωt6 ταΎ αιtQ\o 

δεν είναι θεμιτό να αξιώWtαι~ κατά την tωλή π\στη, να μελετήσει ε1tO.tφιβ&ς 

το ίcαvovισm:ό πλαίσιο χou μνημoνεi)ετσ;ι σε μUι πΡΑΙCΉρoξη δω.''(ωνν:φο6 π.χ

Υια την πρόσληψη δημοσί.ινν 'DΠι:ιλλήλων~ ή ς.νίοτε σε 'Κείμενο στο αιroio αυιή 

Πάραπέμπει, και να ιαιτανοήσει 'llληρmς όλες 't\ς ενδεχόμενες βλωm.tcF.ς εχε

νέρyεtες 'Κfιθε άρω α1.Ytής. με rd.νδuνo wι&λεως το\) σννταΥμ.ο:nιcmς κnτox;u

ρroμένou αιχ:αubμαΤός δuω.<rn1Cής προσβολής τou - έναντι της ανά'Υκης της 

ασφάλειας Ouα:ι.{O\), πρέιtε1. να μεταφερθούν 1<αι εφα.ρμ.οσθoUν και σr;ην U2ώ 

xρioη xερimoxτη. Πραιφίνεtα\,. δηλαδή, ως πλέον άξιο προστασί'ας, το με. 

1tερvoμ.οθετι"Κ.ής ισχόος διιιw.ξεις -κατοχυρωμένο δucαιωμα τΟΟ υποψήφιου φοι

τητή σ&mρoxit δuc.σ.cmκ.ής ~έστω kΠΙ αν η ΠΡοτπηθείσα σομχερι

φορά τσu μσ.ρ't'Upε~ κατ' αρχάι; ~λaκτη αποδοχή της πράξεως (OΠΡO~~ 

ρ'6ξεαις της xληραισsως των θέσεων)4 στην αιroία ερείδεται η ήδη προσβαΛλό

μενη άρνηση. Επομένιος ο πρώτος από τους ΠΡOΑVΑφερόΜΕVΣUς ισxuρrιψoUς 

1:01> καθ' 00 Πανεπιστημf.ou Σα.ι Τ01J παρεμβαίνοντος Υπουργού είναι απσρρι

nέoς αις αβάσιμος. Περαιτέρω, ο δεύτερος από τους ισχυρισμούς αvτoVς πρt.. 

πει να απορριφθεί xρoεxόvt'(ι)ς ως σ).:υσιτελής.. ιcaθόσoν, και υπό την mcOOxfι 

ότι σι πρoειcτεθείσες δια.'tdξεις τοο άρθρου 2 παρ. 9 τov ν. Ι 771/1988 royzά~ 

νouν σ.νάλοτης εφαρμayής στο ΕΑΠο δυνάμει της δ~της παpιrypιά.φrιu 1 

τσu άρθΡOU J1 του v. 2552/1997, ΤUΧόν αποδοχή του δεν θα KαθιιrtoOOδ, εν 

πάση n:εpur0:6σι;ι απαρά&ιcτη) αλλά νόμιο αβάαψ.η 'ΠJV κρινόμενη αίτηση. Α* 

νεξαρτήταις τούτου, πάvrως, η απαΎόΡεοοη της παράλληλης εΥΥραφής φοιτη

τάw σε πeΡ1.O'σότεp6ς της μιας οχολές ή τμήματα σχολΦν των ανώτατων εκπαι

δεtm1cών ιδΡ»μάταιν της xώ~, πou θεσπίζουν οι διατάξεις tOU άρθρου 2 παρ. 

9 του ν. 177]/1988, αvα.φ8pεται στο ΠΡOΠΤUXΙΑκό επίπεδο ΣπΣuΔΆw, εναι εν 

πρoκε.ψ.έvro ο αιτΟΟν φοιτά ήδη σε μεταπτuχια.Kδ πρό'Υραμμα του ΒΑΠ, γεΥσνός 

http:����������f.ou
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ιrou δεν παρα.ιcαιλύει την παράlληλη εryραφή τοο και σε πρmι.τuυιΣίcό πρό

τραμμα 1'00 [διου ΑΕΙ, άπαις είναι το ένδικο. χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση 

προς τσ6το η πρoηyoύμaη διayραφη τσt> από τη σχολή, στην οποία εiνm ήδη 

qιεγραμ.μένoς. 

Κατ· o:ι:::oλauθία wv «WYtέρ(n, και ε;ν6ψει ΤΟ1) ότι ασκήθηιςε νομοτύπως 

και ειuφoθέσμως, η υπό 1ψίση αίτηση είνα\ τuπιx.$ς δ&rtή και πρέπει να εξε

ταoθεf. σραιτeρεo κατ' σuσίαν. 

Το άρθρο 161'00 ισχ60VΤOζ ΣυV'tάΎμα.τoς (l915119361 2001) oρiζs'ι στο 

πρώτο εδάφιο της παρα:yράφou 4 ότι: «Όλοι οι Έλληνες qσυv αι,'Κα,i«ψα δm

ρΕΆv πατδε{αι; σε όλες τις βαθμίδες τηι; στα κ:ρα.τικά εtαtαιδεU'tήP\α», &ν& 

σι:ην παράγραφο S ότι: «Η ανώτατη εκ:παίδευση παρέχεται ωooκλεισtucιi ωtό 

fδρύμαια που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίou δικαίου με 7tλήρη α:oto

δtoίιcηoη. Τα ιδρUματα aυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους F:ι..σι:rν δ1.

καiιDμα να mσxOOνroι ou.:ovoμιm από αuτό και λειτoυpyoUΝ σύμφιovα με 

τovς "VόμoVς που αφοροι)ν τους oρ'yαvισμσύς τους....... )}. Εξάλλου, σύμφωνα 

με το άρθρο 25 παράγραφος 1 τοιι Σvνrάyμaroς: «Τα δuαιιώματα τοο αvθρώ

πou mς ατόμο» και ro; μέλους του κοινωνικνν συvόλou και η αρχή του κοινω

νικσ6 κράτους διιαι.ioo w.oUv ιιπό την εγΥύηση του Κράτους. ...... Οι κάθε 

είδους χερωΡ1Ομοί που μπopoύv κατά το Σύνταγμα να SΠΙΒΛΗθσ6ν στα διmιώ

;Ω!ιtβ'\ί μαtα αmά πρbtει να προβλέπονται είτε ωtευθείας από το Σννrayμα εlrE από 't'O 

Ρ ΩΛ'-~'ς νόμο, εφόσον ΥΠΆΡXst επtφ6λαξη 'UΠέp αυτού χαι να σtβovrαι την llP'Xfl πις 
ίJ,III'HΊ........ 

.aoN1'\fti. α.νσλoytκ:ότητας». 

ΠΕΡUιτέρΦ. ον. 2552/1997 "ΕΛληwcό Ανοιtcrό Πανεπιστήμιο και άk

λες διαιό.ξε\ς" (Α' 266124.12.1997), όπως ίoxuε 1Olta. ΤΟν ιφίmμo εν προιφ

μ.ένΦ χρόνα, μετ6. την a.νπιαιτάσταση, ΤΡOxoπotηση ΊCαι συμπλήρωσή του από 

τoάρθρo.l4τσuν. 281712000 (Α' 7S)mι3 παρ. 7 τσuν. 302712002 (Α' 152). 

oρίζε~ μ.εm9) άJ:J..φγ. τα. εξής~ ({1. Το Ε.λ.Π., ΠQ\) ιδΡ6&ηκε από το άρθρο 27 

παρ. 1 εδ. α' το'l,) ν. 2083/1992, είνα\ σ:uτoτελές και πλήικος αυτΟΟιοιιωύμενο 

AΎdιτατo Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. t«J.\ λειτσuρ-yεί με τη μορφή voμ1ΧΟ"ό πρoσιbπou 

δημoΣΊΣU δuαιιoυ. Τελεί 'ΟΠό την 8ΠOπtεW. το\) Kρά.τo-uς. η ΟΠΟ1.α. o.<nα;.Ιτn\ α.π6 

τον Υπouρyό Eθvι'lCής Παιδεiας m\ θρησιcεuμάτων. 2. ..••.. 3. Αποστολή τΟ'\) 

\; 
ί: 
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ΕΑΠ. είναι η εξ ωι:οστάσεως παροχή ΠPOΠΤUΧιακ'ής και μεταπτux;ιaΙCΉς εκπαί

δευσης και επιμόρφαισης; με την αΎάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαι.. 

δειmκ06 υλικού και μεθόδων δtδασιcαλίας. Στους σκοπούς τσο ΕΑ.Π. εντάσ

σεται η Προα:ΥαιΥή της επιστημονικής έΡΕUνας Ίαιθώς και η ανάπτυξη τqyoλo

-Υίας και μεθοδολοΥίας στο πεδίο της μετάδοσης της ΎVώσης από απόσταση» 

(άρθρο Ι). «Ι. α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι η ΘεματιΊα'j 

Ενότητα (θ.Ε.), η οποία mλύπτει ένα διαχ:ειφιμένο -yναxrτu:ό ανnκείμενo σε 

ΠΡοπαιχιακό ή μεταπt"OItακ:ό επίπώσ. β) Κάθε θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμη

νιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη πσυ αντιστοιχεί σε δt&ιαέα ύλη μαθημάτων 

τρίωρης εβδομαδιαΙας διδασκαλίας των Α.Ε.Ι. Ύ) Η διδασκαλία κάθε θ.Ε., 

ΣVΜΠSpίλ.αμβaνoμένων tων εξετάσεων, διαpιcεί δέκn (1 Ο) μήνες......• 2. α) Το 

EA.ll. αποτελείται από τtς αχόλouθες Σxoλtς: i) Κοινωνucώv Eπιστημών~ ϊϊ) 

Ανθρωπιστικών ΣπoUΔΏΝ, ίίί) Θετucών Επιστημών και Τεχvoλσyίας. ίν) Εφαρ

μοσμένων ΤεχνΦν....... β) Οι Σχολές παρέχουν ΠΡσΥράμματα σπουδών. Κάθε 

πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από συνδ'ΟΟσμούς Θ.Ε........ γ) ...... 3 • 

...... 4.•.•... » (άρθρο 2). «1. Το E.A.n. παρέχει: α) Πιστoπoιητιιcά παρο:κο

λούθησης θ.Ε. β) ΠιστOΠOUΙτικά πρoπτuχ;ιακής επιμόρφωσης γ) Πιστοποιητι

κά μ.εταπτuxιακής επιμόρφαισης δ) πτu-xm ε) Μετωιτυχι.ακά. δutλloματα ειδί

χεοσης στ) Διδαχτοριχά Δutλά>μ.ατα. 2. Η εrtρo.φή '[(ον φοιτητών σε ΠΡσΥρά.μ

ματα. Σπουδών που παρέχει το ΕΑ.Π. Ύ\νεται χωρίς εξετάσεις" -ύστερα αιtό αί

τηση των ενδιαφερoμ.έvαιν προς το Ε.Α.Π.• εντός τ<σV προθεσμ1ών 1tOO η Fov.
γκλητος ορ(ζει Ύω. κάθε α.mδημαtκό έτος....... 3. Η επραφή τmν 1ψ01Π'U'J)Δ

",dJν φοιτητών πρoσπo&έtει την ιωτοχή τίτλου ωώλυσης Aumou δευτεροβάθ

μιας ειαmi.δε'Uσης ή ισότιμο" ή ανriσroιχou τίτλου δευτεροβάθμιας ειcπαf.δεu.. 

σης του εσαιτεριίcΣU ή εξαιτερικού. 4. Ο συνολικός αριθμός των παPεx.όμενmν 

θέσεων Ύ14 φοιτητές ΠΡ0Π'tUVακoύ ιcαι μετωrt1>'XιαKoύ επιπέδου ιωθορ{ζεται 

κατά αKαδημαϊιcό έτος με εισήΥηση της Σ'l.J'Y'ΚλήΤOΊ) χαι απόφαση του Υπουρ

106 Εθνικής Παιδείας 1C(ιΙ θρηαισ:uμάτων. Η Σύγκλητος κατανέμει τις παρεχό

μενες θέσεις στα ΠρσΥράμματα Σπουδών τον Ε,Α.Π.. 5. α) Εάν ο αριθμός των 

υποψηφίων ανά Πρόγραμμα ΣπouδoJν είναι μεyαλVτερoς από τον αριθμό 1'(6V 

παρqόμι;w.ov θέσεων, yιa την εmλσyή των υπoψηφiων ισxύ<>vν τα ΑΙCΌλovθα: 

http:���q���;w.ov
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σα} Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 230 έτος της ηλι'ldα.ς τους. Αν ο 

αριθμός τouς εtναι μ.εyαλύrεpoς από τον αρ1θμό των προσφερόμενων θέσεωνι 

διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση. ββ) Αν απομένουν θέσεν; μ.sτά την τήρηση 

της: ΠΡοηΥσ6μενης σειράt; πpot{.μησης, οι υπ6λοmοι υποψήφιοι εmλέyσvτα:ι με 

ν6α διαδικασία κλήρωσης. β) ...... 6. «) Οι φοιτητές ΕXΙΒΑρUνovtOι\ ΎUJ. την 

απόκτηση τou απαραΙτητοο εκπαιδstmxσ6, π'ληροφορωχΟΟ 'Και 1>λικΟΟ αξω)..ό.. 

ΎIlσης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες f."Jt\ΚoινowUJ.ς, ΧΟΟ ouvδέoνtα.ι 

με την εφαρμ.οΥη του σ"ΟΟ'1ήμα.τος της εξ αποοτάσεως εαα\δεuσης. β) Το ύφος 

της συμμετοχής αUΤΉς. ΊΦθώζ ΧΟ, τα 1(O\νmνuςά κριτήρια. -και τα κpιτήp1Q. επι~ 

δοσης Ύ1α τη χορήγηση 1.»tO'I:ροφ1.&ν ωι:δ το Ε.Α.Π. μsρt'd\ς ή oΛUCΉς απαλλα

Ύilς από τις QWYtέρo) δαι.1:ΆΞΕU;, ορ{ζονται, ύστερα. από εισήΎΤ\ση της Σvyκλή.. 

το\), με Wtδφtt<τη το\) y.Jt()WΎΑU Eθw:::ής Παιδείας και θρησιcεuμά.τωVt ~σt) 

δη~\στην Εφημερ\δα της Κ:οβερνήσεαις. γ) .••.•. 8. Ο, φοιτητές κατά 

τη δ1Δρκεω. ενός αtι:nδημ.αJ:ιω6 έτους μπορούν να παραιcoλoUΘoύv χατά avΦτα

το όρ1.0 tmς 'Και τρεις (3) θ.Ε.. 9....... 11. Για την απόιctηoη πτυχίου υό ΤΣuς 

φαιτη'tές τou E.A.ll. απαιτείται η επιτυχής παρa1α1λot)θηση 1CαΙ εξέταση δώδε

m (12) τouλάχιστον θ.Ε.... ,.. 12.•..... 17. Οι ιςΕΊΜΕvΕς διατάξε-.ς περf Α.Ε.Ι. 

ιτou αφopc:roν τις μ.ετεΥΥραφές eσωτερucou ή εξcoτεpιm'ύ ιc:αι την εισαyαιrή, ύ

στερα από mτατακτήριες εξετάσεις. φοιτητών της τριτοβάθιιιας fXJtUf&roaη.; 

;Οι!l1ftΙΧΑ στο Βλ.Π. εφαρμόζονται αvαλό'yως....... 18....... » (άρθρο 5). «1. Οι πόροι 

ι·ν~~
ίΣ"~",~ΤOU Ε-Α.Π. πΡoΨx.ovται από: α) τον Tα~ Προ6πολοΥισμό του Κράτους ΘΙ 
)t. το πράΥραμμα δημοσίων ε:xeνδύσεαιν. β) ...... Υ) τη συμμετοχή των φoltη1:dw 

στις δαπά~ που σuνδέoνnτι με την εφιφμιryή Του συστήματος της εξ απο-

στάσεως δι.δασmλίας. δ) •..•.. ε) ...... » (άρθρο 9 παρ. 1). <f]. Κατά την lwαρ

ξη λειτouρy{ας rou το E.AD. διoικsΙται από ΔΙΟΙΚόΟΟα Επιτροπή (ΔΕ.)...... . 

2. Η Δ.Ε. CX(J'fQ:ί τα f('αθήιcοvr:α τη~ Στηικlήτou ο ••••• 3...•... 13...••.. ») (άρθρο 

10). «Ι. Το Ε.Α.Π. διhrsτtιι από τις διατάξεις τou παρόντος νόμου και ΣUμπλη

tJf.DI.CM'.rcά από τις ισxιXwσsς Υια τα Α.Ε.Ι. διατάξε1.ς) (άρθρο 11 παρ. Ι). 

Ttλoς. κατ' επίκληση της εξouσωδonκ:ής διατάξεως του άρθρσυ 5 παρ. 

6 περ.. β' το» ι:MιJtέpαι νόμου ειcδό{ιηKε η κα-ι-ά τον ev πρoιαιψ.ένm ιφtσtμo 

ΧΡόνο ισxιXwσα απόφαση 11ΟΙ 591Β7n.10.2004 τou Υφuπooργνν Εθνιχής 
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Παu)ε(αι; 1CQ.L Θρησιcεuμά1ΦV (Β' 1567120.10.2004), στον οποίο είχ.Ε εν Τά) με

ταξύ μεταβιβασθεί η σχ.ετικ:ή αρμοδιότητα, δυνάμει της κοινής αποφάσεως 

37816IΣTSI26.4.2004 το\) Πρc:oθtm'ooριyoί) και του YxouΡYOU Eθvucής Παιδεί

ας και θρησκευμάτΦν (Β' 608126.04.20(4), με την οποία το ποσό συμ.μ.ετοχής 

t:ων φοιτητών στις δαΜνες mrouδών τους yux τα πρoπroxιακd ΠροΥράμματα 

rov ΒΑΠ αvαπpoσαρμόo'θηιcε.. από το ακαδημαϊκό troς 2005 - 2006 ιαn ύoτs

~ 01'0 ποσό των 700 m>pώ ανά θεματι.κή Ενότητα. 

Eπεtδή, κατά τη '(Vώμη ΠOU δπιφάτησε σιΙ) Δικαστήpω~ ΣVμ.q:ιιeνα με 

τις προαναφερθείσες διατάι;εtς του Συντάγματος, το δικοίωμα παροχής ΔΑιρΕΆv 

παtδεtας lDEό τα κρατucΆ eιcπαιδεoτήρια έΧει πεδίο εφα.ρμοΥής στις Kαθιερι;oμt

νες τρεις ειααιιδΕUΤΙKές βαθμΙδες, δηλαδή τη στoιxεtιhδη, τη μέση χαι την ανιD

τατη. Το ΊCOΙν«ιVUCό όμιος o,καiαιμα στη &ορεάν πα1δsiα δεν ισοδυναμεί mt με 

ysvt:ιcft απαγόρευση 8Π1βολής διδάκτρων για φοίτηση σε κpαnκ.ά ειc:πm.δεuτή~ 

ρια. Aντiθετα, είναΙ, 1CQt~ αρχάς, θεμιτή η είσπραξη διδάκ:τρφν για. εισι:α\δεvτιω 

κtς tmηpεσίεςt που δεν ενtάσσοvt'C1, στο ηmoπoιημέvo σύστημα σJtO'IJδdrν είτε 

"fU1U προβλέπονται ως δε6ιmpη ευιαιψiα για πολίτες τσuς οποίους ετΥράφσον 

Xmρ\ς δΙU'Y<fMGμ6 (δ\Ο. βi<m ε1Cl(.Q.\δεooη) είτε -yurd διεξάγονται εκτός διδακτη

ptmv κα\ με αδ\κf.ς ε:tσtα.1δmm.κές με9όδouς (εξ (11[ooτΆΣΕU)ς 8D.Qiδεoση). Και 

τσύτo~ Ύ'uιτί η εν λάym oooo.iδεooη δεν περιλαμβάνεται σ' Ο:ιΙτήν 1tO'U σ.xεuιro

νεtαι κuρfιDς 1tpoς όλοος τouς ~ την 01t0in. το Σνντα:Υμα. χα.ρα;κ.τηΡ{ζει αις 

βασu.ή αποστολή τou Κράτους και α.πoβλ.έJtε, στην ειι:ισ-cημ.o\'\1C.ή τ:ο:,άρτιση 

χαι επαyyελματιιcό προσανατολισμό α.υτών στο γνωστικό αvt1'Κ'είμεvo tιΔV 

ΣΠΣUΔών τους, α.λλ6 ΠΑΡΈXεtαι πραιti.σταις χα1 κ:uρίιoς σε πολίτες είτε Υια συ

μπλήρωση των yνό)σεmv τους είτε ΙΥΙ6 επιηΥελματιι::ό αναπροσανατολισμό της 

ζωής τους. Κατά σuvέπεια &ν προσκρούει στη σoντα:yμαΤUCΉ αρχή της δωρεάν 

παιδείας η ιαnαβolή χρηματιΚoV ποσού σuμμ.ε.τox;ής στις δαπάνες εααίδΕUΣΗς 

'['00 BΛληνuroό Ανouct'Oti Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ποο tδρUθηιcε ως Υ.Π.δ.δ. με 

το άρθρο 27 του v. 208311992 (ΦΕΚ Α' 159) και έχει ως βασικη αποστολή τη 

σvνsm SΠΨΌΡφr.ooη και μεtBΙCΠαfδεσoη των πoλott"ιBv. ToUτσ δε επιΤ;ΤΗXΆνειm 

με μopφiι; QCΠαi&:uσης ποο δεν σπαιτoVν αναyιcαίιoς συvqfι πapaKOλOOθηση 

και πpayματοποίηση φpσvtUJt'ηριαΙCΏν ή ερyαστηpιω:ιbν ασκήσεroν αU.ά μπο
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Ρούν να παρέχονται μα τη χρήση των σ6πΡ0νων τεχνικών μέσων SΣlXOινroνίας 

ή ενημέρωσης. Επομένως, είναι ένα νέοn τ6που πανεmσtήμω, το οποίο διαφέ

ρει ουσιωδώς από τα υπόλοιπα. τόσο ως προς την ΟΡΥανωτική δομή τοο, όσο 

και ιcupίαις ως προς τη μέθοδο διδασιαιλίας που αιcoλoυθεί, δηλαδή την εξ α

ποστάσεως μετάδοση γνώσεαιν. Ενόψει τούτου, η συμμετοχή των φΟ1τητών 

του σης δαπάνες λειτοuρΥiαι; του {άρθρο 5 παρ. 6 τou ν. 2552ίl997) δεν είναι 

αντίθετη στη σuvι:αγμαnιcά κατοχυρωμένη opxtJ της δωρεάν παιδεiας, δεδoμt

νου ότι, όπως προαναφέρθηκε το ΕΑΠ ως φορέας εξ α.ποστάσεως 1(0:1. δtα βίοο 

εκπαίδευσης, δεν μπoρsΊ να εξομοιο.)\)εί με τα λο\Πά πανεπιστήμw., ούτε νο. ε

νταχθεί στην Σαθιερmμlνη εααi.δεuση των τριmν τmtOπαιημένων κύκλmv, λό

γω της απσοοΙας δ\GU"fmytΚ.oo δw.γαM.Gμο-U για. την επιλσΥή των φοιτητών του. 

της ιδιαιτερότητας ταιν τελεm:αιmν ως ατόμων 1tOU~ -κατά m.νόνσ., σmUΔάζouv 

αmς.Φvτ<Jς πυ.ρά.λlηλσ. το ειr.άyyελμ.ά τους ιωι της αmuσίας άμεσης επαφής δι.. 

δά.σtc.Qντoς ιcσ.t διδασιc.oμ.ένoυ. Επί παρεμφερούς ζητήματος, με την 27141201Ο 

απόφαση τσu Σuμβοuλiou της EΠΙKρατεiα.ς (7μελούς) κρΙθηιcε κατά n:λειoψη

.. φiα ότι το σuνtαγματιιcό δικαiroμα παροχής δαιρεάν παιδείας από τα ιφατιιαί 
θΙΩ ~αtδευτήρια της αναιτατης βαθμίδας έχει πεδίο εφαρμογής μόνο στο Πρoπτt)tqv ~.L"i'""' 
, ιΙJκnιt,,;;ι.. 
'f:.. '(10\J"t\\,ΡA;iιακό πρόΥραμμα σπουδών, που ολοκληρώνετα.ι με τη χορήγηση σχετιιroό Πt1). 

x,iou, που σννι.στά τη βασική αποστολή όλαιν των ανώτατων εrσtαωειm.tαόv ι

8ρ'uμάτων και δεν περύ..αμβάνει τη φοίτηση στα μeταπτtJXΙ.aκά ΠΡοΥράμματa 

oπou&Jv ούτε τη διαδικασία ειαmνήσεmι; δcooιcτόplκής διαtΡΦής και τσiπo 

ΥιατC το fN λόγω rroινωvucό oιιcalωμα δωρεάν παι&iας όσον αφορά τα κρατικά 

εκπαιδευτήρια της ανΦτατης βaθμ~ κ:αl6πτει μόνο τη βαm:κή wι:oσι:oλή 

τους mιως a1>1ή έχει ιστορικά διαμορφωθεί, δηλαδή την απόκτηση από τouς 

φοιτητές των 'γVώσειoν πou κρβtόζovται για να αξιοποιήσouν επιστημ.ονι:ιαί και 

εmyyελματιm το -yναισnιώ ανnκείμενo των σπouδdιν ΤOUς. 

Μειοψήφησε ο Eισηγητής~ Εφέτης Δ.Δ. Χρήστος Kρoντηρ(iς. ο οποίος 

δw.τύπroσε την ακόλουθη γνώμη: από το κατηγορηματικό γράμμα και πνεύμα 

της προεκτεθείσας, άμεσης ισx:Uoς και ιδιαιτέρως θεturoύ περιqoΜΈVoo, σια:rά

ξεαις 1(01) πριht'oo εδaφΙοο της παρayράφoo 4 τσο άρθρου 16 Τι)'Ο ΣmnάΥμσ:τος, 

η οποία ευθέως 1ωΙ ωpt εαUΤΉς δεσμεύει ό'λn το. σuντ.ετα:yΜΈW 'J'rol\'tεuJ.\αl όρ-

http:�\GU"fmyt�.oo
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Ύανα, καθίσtατIJ.Ι σαφές ότι αποvtμ.ετα1. αδιασt:bcrαις και αvεm.φυλάιtτcJ:)ς. σε 

όλους τους 'Ελληνες πολίτες, ανεξαρτήταις εισοδήματος (ατομur06 ή ο1.1\ΟΥε

ν81αΚotJ), ηλι1dα.ς, κοιν(σνtιcής θέσεως και επαγy&λματιιcfις ή μη απασ:toλήσε

ως, ειδικό διχα.ίmμα δωρεάν προσβάσεως σε όλα τα κρατικά εκπα:ιδεuτήρtα. 

ό1mv 1XιJV βαθμi&ιJV της 81σm;ιδεύσεως. Πρόκ.ειΤUΙ όχι απλιΟς Υια. ειδικό τονισμό 

της yενι.crις αρχής της ισότητας 't01J άρθρου 4 παρ. Ι το\) Συvtci'Υματος, από την 

oπo~ όπως yiνeml παyiως δειcrό (βλ. εvc'Sειa:ι:u::ώς αντί άλ1ων τις ΑΕΔ 512()07~ 

ΣτΕ 718/2009, ΑΠ 575120(9), επιτρέποvraι, κατ' αρχήν, wμoθεrr.κtς (Σ1t()I(l{

σεις, δucα1Oloyοuμενες από λόγους γενικότερου ΚOIΝWVUCOt} ή δημoaloo συμ

φέρσνroς, αλλά Υια ειδι.Jcή μορφή ισότηroς, ανεπiδεκτης oπow.σδήπι:πε εξαιρέ

σεως και Υ1Δ οποιοδήποτε λlryo. Κατά συνέπεια, τuχόν διατά.ξΒιι; 'l.1»tucό>v νό

μων ή ιcανovισnια:bν πράξεων της Διoικήσεως~ ποο νοθεύουν το δικα.ίωμα το6

το ταιν Ελλήνων πολιτroν, ευθέως ή εκ πλαyίou. επιβάλλονται; π.χ- ανταποδοτι

κά εtααιδεUΤI:ΙCά τέλη, είναι ανίσχυρες ενώ ακupαισψη είναι Κάθε άρνηση 

lφα:ηχΟΟ εκπαι3εuτηρtσυ οχοιασδήποτε βαθμίδας να εyyρdψει μα&ητήt O'ΠOU

δαστή ή φαιτrrrfι, επειδη δεν κατέβαλε δικαιώματα εΥΥραφής ή εκxadiειm.κά 

τέλη 1t'd. Κα.τ· ttΚoλoυθία των ανo.nέραι~ το Koινν)vικό δικαίωμα που θeoπίζεΙl1 

πρoδUJληφθεΙOα σwι;o:yμo.τuςή διάταξη κα.ι το απόλυτο ""κεκτημένο~ t ΠOU Q

1tOf>I)έει Wtό το διmiωμα toύτO ~ρητφς σε oπou.>δ1pιαιE ΊqX1ΤUCΌ 

ανάrtατo εtαtα.lδεutuς.δ iδΡUμ.α, ειωμ.ένως κα.ι στο ΕΑΠ {1tOO ιδρUθηK& μεν με 

τη διάταξη το\} φτΟ1) εδαφίου της 1tU.p«'yρciφσu 1 "W\) άρθροο 27 το\) v. 

2083/1992 (Α' 159),. αλλά άρχισε να ut'tOUρyci μει:ά. το v. 255211997, ο O1tο\ος 

αποτελεί χαι τον "καταστατικό" νόμο τou}~ να αρνηθεί την εΥΥραφή <mXΚO\}

δήποτε Έλληνα. πολίτη που πληροί όλες τις λοιπές νόμιμες πpoϋxoθέσιnι; με 

μόνη την αΊΤΙΟλογία ότι δεν δέχθφσ: να πληρ(οσει τα χρήματα που αυτό του 

αξίmσε να καταβάλεΙ, xρoκεψ.ένou να τον sryΡάψει ως φοιτητή, τΣUΛΆXΙστoν 

σο xpoΠΤUΧΙΑΙCό πρόΥραμμα oπou&bv του (πρβλ. ΣτΕ 271412010* επtΙΙμελoιίς), 

ΑVΕφρτήταις της owμoόiας που προσδίδεται σε αυτά (δίδακτρα, ανταπoδoux:ά 

εκπαιδεunιcά τέλη, οurovoμtt.:ή auμμεt'O',tή ιcrλ). Οι ιδιαιτερότητες, 2t01) αναμ

φιβόΛ.αιι; χαραΚ1Tfp(ζoνν το εν λόγω Πανεπιστήμιο, σε rtJ'lέoη προς τα λoutά 

ΑΕΙ της Χώρας, Τόσο ως προς τννς σκοπούς και την opγαvωηJC.ή δομή του, 
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όαο 1ωι mς προς τη μέθοδο διδασteαλi.α.ς ποο amλouθci, δηλαδή την εξ απο

oτάσamς μετάδοση .,νώσεroν, δεν ε\.να, ιχανές να δωφoρoπoιήσouν την ανωτέ

ρ<Ο &ιω.νιτη κρίση~ αφΟΟ η ερμηνειmΊC.'ή εναρμόνιση της διατάξsmς Tou άρθρου 

5 παρ. 6 1tερ. α: τΟ'\) ν. 255211991 'Προς την επ1J.1OXf1 σννταγματικfι εmτayή, 

τουλάχιστον uι:ό την ~σήμ.eρa. μoρφft της tέλJroτuinc;. φαίνεται απολύ

τως ανέφικτη. Exoμέvα)ι; η ωρά.θεση ταιν ιδιαΙΤερGτηταιν -και ιδ\OμoρφώJν ιro.. 

τών μπορεί να έιει OειopηnΊCΉ σIjσ. σε. ενδεχόμενη μελλoV't\.Κή αvu.9ε&pηση της 

παραγράφου 4 τou άρθρου 16 τοο ΣuvτάΥματος (de coostitutίone &renda), 

στερείτα\, όμαιι;, οποιασδήποτε έννομης σημασίας de constίtutione lata. Tέλaς, 

δεν μ:πορεί να uπoσι:ηριχθεί xεισnιcώς ότι το 1COινωvιιcό δι:καίαιμα στη δωρεά" 

παtδeiα αφορά μόνο στις παραδοσιακές., ιστορικώς διαμoρφroμένεt; κατά το 

χρόνο OBO'Πfσεως του Συντά:Υματος, μορφές τσυ τuπoπoιημέvou σοοτήματος 

σπot.ιδών και ότι δεν αναφέρεται σs ειαιαιδ~ μορφές της ανώτατης βαθ

μfOOς που ήτα.ν ά'γW)O'Uς στο συvtαΚΤUΏ νομοθέτη τou SΤO'Uς 1975, όπCDς ο 

θεσμός της εξ αποοτάσεως εκπαιδεόσ'εως ...-αι επψ.ορφ6xrεως. Και τσ6το Υιαι:ί

ανεξαρτήτως του ότι η mfOΚt>ρωoη ταυ δικαιό)ματος δαιρεάν παιδείας 1CCI1 η 

πρόβλεψη της παροχής από το Κράτος των ι.cνayKaίων αι.ιrovσμuaiw μέσmν για 

την πΡαΥματοποίηση Τδw σκοπών rouς δεν περιορίζεται στα uφιστάμsvα mtά 

eifiYιΚQt!!L θέσπιση τou Σνvτάyμα~ ΠρσΥΡάμματα εxπatδεύσBωςt ΠΟΟ avnστolXo6v 0'8
Tιrr.D:B~:

ι ιι;:";(1,~μέvες μόνο μορφές ειcπαtδεuτιιcής δωδικασίας - όπως πρoκ(mτει από τα 
'f.. \wfO 

Πρααι:κ:ά της Βουλής (Ολομέλεια. σuvεδρίαση της 26/11/19971 σελίδες 2259 

και επ.), ήδη κατά τη ΣUΖήτηση του voμοοχεδίου που τsλιιαOς ψηφίσθηκε :ιωι 

δημomεόθηκε ως νόμοι; 2552/1997 είχε «ναιd)ψει το ζήτημα της αvtιθέσεmς 

της προβλέ;φει.ος σιι:ovομικής σuμμετoχής ταιν φοιτητών του ΕΑΠ c:m.ς δαπά

νες εφαρμσΥής του σutmiμοτος της εξ αποστάσεαις εααιδεόσε<ος προς 10 άρ

θρο 16 mφ. 4 εδά.φ\Ο πρΦτο τοο 'Συντιηματος (ο τότε γπovρyός Eθνudις Παι

δείαι; m.t θρησκεuμάτ<ιW α,vt1Jtαρήλ& "Cις σχ.ετικές 6VO'tάαιn; των βoυΛΕUΤφν 

11\ζ ανrutoλιτεόσεως με την α3tOOtρaφή ό'n δεν πρό1(ει1'(1ι περί (ι,ο\δάκτρΦνν, 

βλ. ό.Π. σελ 2274) και ouvt2t<bς μολοΎότι το ζήτημ.α. αιπό ήταν "f'VO}O'tό στον 

ανctθεωρητucό συνταγματικό νομοθέτη το\) έτους 2001, ο τελευιtf.Ioς δεν qib

ρησε στην αwθεώρηση της αvωτέρΦ διατάξεαις με τη θέmnση της sξσ.~ 

1 

\ 
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τοο ΕΑΠ από τη δαιρεάν πρόσβαση στα κρατι;κά. εκπαιδειπήρια της avι:bτα.της 

βαθμfδαJ;. Eίvα~ ~.προφανές ότι οι ιδιαιτερότητες και ιδιομορφ(ες τou 

ΕΑΠ, roι; x-6ρu)1) φορέα της 81α βίου ΚιΙΙ εξ αποστάσεως εr.-xα.ιδεόo'ειoς στη "/Ib
μα μας, έvBντι των Λοιπών παvεπιστημΙων δεν κpίθηιcαν t1CιΣVft; να οδΥπήσουν 

σε διαφοροποίηση ΤOu wχVoντoς tωι; τότε καθεσrι1)τOς. δηλαδή της ανεπιφ6

λαnης κατσχοΡώσεως 100 δικαιώματος &φΕΆV παtδεfας στα κρα't1.1ώ 6k2'tα1.

διnn'ήρια της ανώτατης βιlθμiδα.ς.. χωρίς καμία διάκριση. 

Με τη διάταξη 'ΣΟΟ άpθρcro 43 του Σ1.J\I'tάyματoς tlaptxεrar. Μον ιmWΌ 

νομοθέτη το δικαίωμα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα 100 προς θέmaαη tαXM 

ν6vwν δικαίου στην εκτΕΛΕΣτucΉ εξouσία. Τίθεται δε ο κανόνας όn η σx;εnlC'ή 

νoμoβετucή εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δημoφα1fας, ~ 

ο,PX'Tfό της εκτελεστικής εξouσίας. που ασιcεI τη μεταβιβαζόμενη σρμοδ1ότητα 

με w.ρoεδρ\.κά δ1α'tirrματα, με τα οποία ρυθμ{.ζονι:αι είτε θέματα καθορ1ζόρενα 

σε. Ύ6WC.ό πMιi<no 'U1't6 ορισμένους όρους με νόμους που ψηφίζονται από την 

Ολομέλεαι -πν; Βοολής (νόμouς -2Iλuίσια.) {παρίι:Υραφος 4} είτε ειδικά θέματα 

πρoσδ1Oρlζ6ΜΕVΑ <rιryt(ε\φ\μέν«. tDό την εξouσιoδoΤΙKή νoμ.σθΕτucΉ διάταξη 

(ι;αρά'Υρο.φος 2 εδάφιο πρόrro). Ε1t\τρέJtεται" όμως.. 1ΦΤ' εξαφεση από τον τι

θέμενο c:oς άνΦ κανόνα~ να ορισθσόΎ ως φορείς της χατ' εξσοσιοδότηοη α

σκσ6μενηι; κανονιστικής αρμοδιότητας m.ι άλλα., 1tληv τοο Προέδρσο της Δη. 

μοιφατίας, όρΥαΎα της Διο1.Κήσεαις, εφόσον 'lψόtcειται Υια. ειδtκ.όtφα θέμα"tf1 ή 

θέμάτα με ταιnιcό ενδιαφtρoν ή με χαρα.ιcτήρα tqV,:m ή λεm:OΜΕΡΕUΙKδ ("κο.ρά.

Υραφος 2 εδάφιο δει)τερο). Ως "ε\δικόtερα'~ θέμu.τ~ 'για τη ρ'όθμωη ταιv ο. 

ποίων επιτρέπεται η νομοθετική εςovσιoooτηση σε άλλα πλην του Πρoέδρσu 

της Δημoιcρa'ιί'ας όΡΥανα της Διoική~ αποτελούν μερικότερες περurτdισεις 

θεμάταιν πσu ρυθμiζoνraι ήδη, σε γενικό έστω, αλλά πάντcnς ορωμένο πλαiσιo~ 

cno ίδlΟ το κείμενο του τumκοο νόμου (Ολομ. ΣτΕ J892120 Ι Ο, 397312009). 

Στην πpoιcεiμεvη ΠSΡίa'τo>Oη ο αΙ'Σ"φν, στρεφόμενος κατά της mραλεί
\. 

ψεmι; (αρνήσεως) το\') καθ' 01) Πανεmστημίou νν: δqfJει την α.ίτηση αρχικής 
\ 

εΥΥρα.φής ταυ ως φοιτητή cno πpOΠ'tDlιaKό πpόιγραμ.μa O1tOtJδαιν ~ΙΣΠO'Uδές 

στον ΕΛληνικό Πoλιτισμό~~ της Σχολής Aνθpιi)ΠuπικΦν Σπσu&tιν yιa το ακα

δημαϊκό έτος 2007 - 2008~ επειδή αρνήθηκε να Θτaβάλει την χπτ' άρθρο 5 

t
'Ι· 

-

11 
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παρ. 6 τσu Υ. 255211991 οικονομική σuμμετoxή του, σόμφΦVΑ με όσα tι.,ouv 

ήδη εκτεθεί σε ΠΡοηΥσόμενη σχ:έψη) ζητά την αΊC6ραισή τηι;. προβάλλοντας 

σχετικώς δύο N}youς. Bιδιmτερα, με το δucάyραφo της αιτήο&Φς α1ωρώσειας 

και αι από 12110/2009 ιαχι 191112010 uπoμνήματά του ο αιτών uπoστηρ{ζει όn 

εφόσον το ΕΑΠ .mνot ιnn'oτεlές και πλήρmς auτoδωuroύμενo Ανάπατο E1σto:ι

ΔΕUΤιχό Ίδρυμα, Π(1) Aειrovpysi μ.s 17} μορφή voμ.ooW πρoαιfιπσu δημoσfou 6ι.. 

καίου και παΡέχει τρι.τοβάθμια εx:παiδBumι, ιroτή δεν μπορεί παρά να 8fναι δω

ρεάν. ΔWφoρΕτuΏ παραβιάζεται το άρθρο 16 παρ. 4 εδάφlΟ α' του Σuvτάyμa

τος. Eξάλλoυ~ ovνεχίζει ο αιτrbν, η όποια διttφOpoπofηση Τ(1) ΕΑΠ, li1ς προς 

τον τρόπο oρyαvιbσεως και λειΤO'UρΥίας. σε σχέση με τα λοιπά ΑΕΙ της XάJρας, 

δεν αiρsι την υπαγaryή τοο στην ανωτέρω δΊάταξη. ως Kρα't1ΚO'ό εκπαι&.uτηpί. 

σΌ τριτοβάθμιας εκπαι&6σεφς, και δεν καθιστά συμβατή με το Σύντayμα τη 

6έσm.ση uπσxρεcboεως καταβολής xρημάτroν σε αmό. Επομένως. χαταλήΥεΊ, 

τόσο η δtάταξη τΟ'\) ό.p9ρσn 51tClp. 6 τΟ'Ο v. 2S52J1997~ όσο και η κατ~ εξΟΟΟ1Ο-

δόtηση α:U'tής ε,1CδoQεi.σα οπ6φο.ση ΤσΌ Υπουργού Ε9νικήι; Παιδείας και θρη.. 

σιαroμά.τmν, aιβ(r.λλaοοες την πληρωμή -.αιτ~ σooiαv διδάκτρων (ανεξαρτήτως 

ίJΙO νν~της σvoμ.ασiας ΠΟ1) χρησΨΟ1tοιε{:ι:αι)) φς συμ.μετοχή "t(i)\l φo\τητlσv στις δαπ(ι.. 

1'11" ~".~ Νsς CJΠO'Uιδιbν τους, ~νστην ανo:rtέρΦ Σ'Uντα...,μα.τU(ή εzmα.τη. 
IJΣΙΙ(H • 
1.. ~ou(1Wtz..- Aνnθέτroς, 1:0 καθ~ συ E1σEαιδειn'OO1 Ίδρuμα. με τις ε.κ.θέσΕU; των αό

ψεών 1:00 επί των λ{ηφν της ιφtvόμενης αιτησεmζ (βλ. τα. ΈΥΥραφα 115%/22.9. 

2009.. 1312/12.10.2009 ιαΙΙ 1361116.10.2009 τοο Πρoέδρou τηςΔ1Ο\Κο'όσαςΕ

πιτρσπι1ς αυτού) "ΚαΙ '1.'0 από 12/812010 VΠΌμ.vημ.ά. 'tOU, αλλά ωι ο παρεμβα.iw)ν 

Yπouρyός '1»tOO'tηpiζouν ότι η προκείμενος λόγος αιαιρΦσεως είναι ωι;oρρut'tέ

ας ως αβάσψος. Eιδικότφα~ αναφέρονται ειcrενd)ς στο ισχύον θεσμι"ό πλαίσιο 

ΟPTf1'Vώσεως και λειτouρyiας του ΕΑΠ, πο\) το διακρίνει και διaφoρoπoιεi. ριζι

KιDς από τα λοιπά (~'σvμ{kιτικά··. όπως tα XΙΙΡΑΙCΤΗρίζouν) ΑΕΙ της Χώρας, και 

uπoστηpf.ζouv ότι η αvvταΎμαΤUCΉ αΛ'aίπι01t Ύιtt δωρεάν παtδεfα στο χώρο της 

τριτοβάθμιας εχπαιδε'όσειος ucαvmwιεimt στο ακέραιο από τα τΕΛΕUΤΑfα., ενΦ 

το oWtημα. της ανoUΑΉς ml εξ αποστάσεως BιcπαιδsVσεως" την σπoiα παρtxp 

το ΕΑΠ. μg την mιώmJξη νέων προπότωι:ιοv Βομ(ov χαι. την παpoχjr απολύτως 

aξε1δucsuμ.έν(ι)\1 UΠΗΡεσιών uψηλού επutέδσυ~ διχαωλσΥεΙ πλήρως τη ΘSΣμoθέ
, 

ι 

!Ι' 
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τηση της απλής O1KOνoμUΙΉς συμμετοχ.ής - ΊΟΟΙ άχ.ι της καταβολής πλήρmv δι

δάαρroν, όπαις αβασiμαις δmτείνεται ο αιτών - εκ μέρους των φοιτητ;Φν τοο. 

Ακόμη, uπoσrηρίζouν όtι η συμμ.ετοχή αυτή4 η οποία ανέρχεται σήμΕΡCZ στο 

ποσό τo.rv 8.400 ξ'.\}fX.b σuνoλιίcΦι;. από την εΥΥραφή στο ΕΑΙΙ και 8Φς τη λήηιη 

JttUXwu σε πρσιrtt.r,ttαΚ'ό επίπεδο. αποτελεί μία ελάχιστη 01κοwμική επιβάρυν

ση, έr.,σooα εν μ8ρεt ανrαπoδom:ό χαρακτήρα και αποσκοπουσα στην Kά1uψη 

ενός μtρovς μόνο των oαπιzW:ιν εααιδεύσεroς κάθε φοιτητή (ειαmιδεum.:oό 

Χ:όοτννς). sιcείνoυ δηλαδή που σχετίζεται με Τιζ ειδικtς δαπάνες της αια:Jλoυ

θούμενης μεθόδov της ανοικτής Κ'οι εξ αΠOOTΆΣSΑΙς εκπαt&ύσ'8ι'.ι)t;, ενώ τα A.ol

πά έξοδα πω αφορούν στο όλο φάσμα λειτoupyiιις του ΜΠ (υπoδoμέt; λeι

τoυργUCΈς δαπάνες? μισθoδoσiα προσωπικού κτλ) εξακολουθσ6ν να J(ώ.()πτo

vmt από την πολλαπλάσια, σε σχέση προς εκείνη των φοιτηταιν. oΙΚ:OvoJ.WdΊ 

σuμμιrroXΉ της Πολιτείας, πσu με την ετήσια χρηματοδότηση του ΕΑΠ ειαιληΜ 

ρώνει τη σuνταγματUCΉ υποχΡέαισή της για δmρεάν ~αιδεία και ένa.ντι ταrv ,οι

τητΆw τοο ΕΑΙΙ. E2ΣOμ.έvως. καταλήγουν το ίcαθ" ου και ο παρεμβαίνων Υ

ΠΟ'ΟρΥός, όταν ο 'Κοινός voμoθέτη~ Kινσόμεvoς στο πλαΙσιο νεόtερων και διε

9νό>ς εφαρμοζόμενων ανnλήψsαιν περί εκπαιδεύσεως, lryvωσταιν στο σνντα

~όνομ06έτη το\) eτΣuς 1915, moβετσOOε:~ με το ν. 255211991, τον 1ψ(Οτοπ6.. 

ΡΟ mt ω,voτόμc θmμ.ό της εξ Q.'JtQCΠσ.σεαις Bn.α.-ιδεUσεmς, δεν ;ωραβ{ασε την 

ωι:ό το άρθρο 16 ωρ. 4 τΟ'\) ΈW'tό:yμ.a:toς απ.oρρoo\)G(J. αPJ;ή της 0Οφεό.ν Πα\

δείας. 

Υπ.ό τα δεδομένα αυτά ιcαι ενόψει των όσων ερμηνειmx:mς έγιναν δειcm 

σε προηΥσύμενη σκέψη. ο πΡοδιαληφθείς λόγος αιαιρώσεαιι; κuτά τη -rνmμη 

πou ΕΠUφΆτησε στο Δικαστήριο, είναι νόj.ΚO αβάσιμος και πpSπει να αΠΟΡΜ

θεί. Avnθέτως, κατά τη μειοψηφήσασα yνtOμη ο ΠPOKε{~ι.ενoς λόΥος αtαιpώσε

ως είναι ~σιμoς και συνεπώς η προσβαλλόμενη παράλειψη, στηριχθείσα στην 

αντί&ετη προς 'tO άρθρο Ι6 παρ_ 4 εδάφιο πρlΔτo τοο Σνντόryμα:rος ΙCΑι σuvsm:bς 

ι:ι.νίσxuρη 'Και μη εφαρμοστέα (κατ' άρθρο 93 παρ. 4 αυτού) δι6:ταξη του άρ-

&ρο'\) 5 1tt1f)O."1pάφoυ 6 χερ. Q' τΟ'\) ν. 2552/1997 και της ΊωΤ' εξουσιοδότηση 

της περ. β' της αυτής 'Κα.ρα:Υρ(ι<ρσο ι;,'κ.δoQείσας) επίσης αν\t:T.t»ρης. ο:ποφό..σεοος 

11ο1591Β7n.10.2004 τοο Υφuπooρyo\) Εθνικής Παιδε\αc; ιcαι θρησκmμό..mv. 

http:�����m��..mv
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είναι νομικώς πλημμελfJς και θα έπρεχε να ΑΙCUPαΙθεί. κατά παραδοχή της un:ό 

xpiση αιτησεως, η tpεuνα ΤΣu δεύτερο" λόyOt> της οποίας θα παρεiλκε, κατόπιν 

τούτου._ ως αλυσιτελής. 

Πεpαιτέραι~ με το δικό'Υραφο της ιcρινόμενης αιτήσεως ο aLTdrv προβάλ

λει Ω.κ:ό)1Τ1 ότι η απόφαση 1101591B717.10.2004 τοο YπouργoU Εθνικής Πι;n... 

δείας και θρηΣΚΕUμαιφν κείται δ1Ctδς της εξOUσι()δοτήσεως ΠΟ\) παρα.σχέθηα 

με τη διάταξη τοο άρθρου 5 παρ. 6 τΟ'Ο Υ. 2552/199'1, η aπom 6λλmσtε 0ιV'tiκε\

ται σro άρθρο 43 7«ψ. 4 τ(1\) Σ'OVtό:yματoς, διδτι είναι ')'ενιτη mt α6ρ\G'tη. 

Ωoτόσo~ αm:ός ο λόΥος α..roρtbσειoς πρέπει, "ατά την oμδφ<Δνq γvtiψ.η 

το» Διχαστηρίο'θ, να wιoρριφθεl Κα.τά το 1ψdrto μεν σκέλος του αις νόμm α

βάσψ.ος, δoβtvtoς <m. με την εm.μαxη δUΊτα!;η παρασxέθηιa. νομοθετική εξσιr 
σωδότηση στον ανφτέρω Υ1tQUρΥό να 1ω.θaρίσει,. μεταξU άλλων~ ιco:ι ΤΟ 'όψα; 

της oι~νoμιDtς συμμετοχής των φοιτητών τσu ΕΑΠ, κάτι που έΥινε: με την 

πρofuαληφθείσα 'U%OUpYUCή απόφαση~ ενώ κατά το δεότερο σκέλος του προε

χόvr.ιoς ως ερεtδόμενoς σε εσφαλμένη νομική πρollitόθεση~ αφσ6 η επικαλσό

:~nf\ μ.ενη ως xaραβιασ&εiσα. crnντayματι1Cή διάταξη (άρθρο 43 παράγραφος 4) ανα

I~",~~ φέρεται σπς Υενικέι; εξσοοιοδοτήσας που παρέχονται με νόμους - π.λαiσεa 

γ... t:ftJΛJt1+"e~φος τον Πρόωρο της Δημοκρατίας για την έκδοση καvovιστι.ιcά)ν oωτayμ.ά
των, πou θα ρυθμίζουν τα θέματα εκείνα, το πεpί'yρaμμα των οποων χαράσσε

ται από τους εν λόym νόμους.. δηλαδή σε πεpi.πτιιxπι καΤ~ άσχετη με την 

έvδtιcη διένεξη. Σe κάθε πεpiπtωση. πάντως, η εςovσιoδότηση που παρασχέθη

JC8 μι: ΤΟ άρθρο .5 παρ_ 6 πsρ. β' το" ν. 25521] 997 προς τον Υπουργό EΘΝUCΉς 

Πα1&iI.ις 1αΣΙ ΘΡηαχ:evμάτων είναι ε1δUCΉ JαιΙ ορισμένη> εφόσον πρoσδιopiζo

vrαl με α1nή σι:ryκειφΙΜΈVΑ τα ζητήματα που εξουmοδοτε(ται να ΡUΘμiσει με 

κανoνι.στucή πράξη η ΔιoίΙCΗση. Εξάλλου. επιτρεπτώι; ΊCατά το Σ'6νtαyμα 1tαρέ

χετο.ι με την αναιτέρω διάταξη εξουσιοδότηση σε άλλo~ Πλην του Προέδρου 

της Δημοιφατ{αι; όρyαvo, εφόσον αναφέρεται σε ζητήματα ιnδucόtερα και λε

πτoμερειαιc:σ6 xα.ρα1Ct'ήρα σε σχέση με τη βασική ουσιαστιχή ρ6θμιοη παο 7tε. 

ριέχετιn στο νόμο. 

Κατ· α,ι:oλ<roθiα των αννrτέρω Κ-Οι\ ενόψει '10'\) ότι δεν 1tpOβά.λλεtαι ά'λr 

λος Λ.tηoς ακ:upαισεαις, χΡέκει η κριΎόμενη tti.τηGη να. ωtόΡΡv.pθει κσ.τ' οοσ\α.ν 
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και η αΣUΙθείσα παρέμβαση να γiνει ΔΕιcτΗ, το καταβληθέν παράβολο να κα.

ταπέσει υπέρ tΌU Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 SΔΆφιo δεότερο του π.δ. 18/1989) 

κ:αι, τέλο<; τα δικαστooi έξοδα 'tOU καθ' OU Πανεmστημίou και τou χαρεμβα.Ι

νσντος Δημοσίου να ιαιταλσγισθούν σε βάρος τοο αιτσύντος {άρθρα 4 παρά

γραφος lπερiπtαιση στ' του ν. 70211977 (όπως η περίπτιοοη α.m:ή πρoστέ(Jηκε 

με το άρθρο 50 του Υ. 365912008~ Α' 77) και 215 παριi'yραφoς 1 s&iφιo πρώτο 

τοο ιωραιθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 271711999 (Α' 97) Kώδcm Διαιa:η

τικής Δικονομίας}. 

'ΜΕ TlΣ ΣΚΕΨΕI1: ΑΥΤΕΣ 

Απορρί.πτει την αίτηση. 

Διατάσσει την ιω.'tάΣtωση τοο ιαιαιβληθένtoς παραβόλου UΠΈΡ 'tO'U Δη

μοσ1ου. 

Δέχετω την παρέμβαση. 

ΕπιβάΛλει στον αιτoίίνtα τα δΙKασΤUCά έξοδα τσυ καθ' ου Πανεπurι:ημί

Ο\) και τΟ'\) παρεμβαίνοντος Δημoσ(ou, τα ΟΧΟ{Ο ανέρχονται στα ποσά ταιν a:ε

vmκooiωv είκοσι (520) και SΠΤαιcoσίαιν εξήντα. (160) &'Ορώ, ανnστoίχαις. 

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Πά.τρα 0"t1ς 1519/2010, 8/101 

2ΟΙ () και 1211112010 κuι η απόφαση Oημoσι.εUθηn: σε δημόσια ΣUΝΕΔρt'αση 

στο ακροατήριό "ou στις 211212010. 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΓΡΑΜΜΑΊΈΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ KOYΣQYΛΟΣ ΕΡΙΚΕΠΗ ΜΕΝΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ 

θΒΩΡΗθI-lΚΕ 

ΣΤ1Σ 611212010 


ΟΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 


ΧΡΗΣ:.ΤΟΣ ΚPONf1.U>Α:Σ. 

AKριβtς ανttypαφo 

Ρ.19/19 

TOTAL Ρ.19 




