2η Απόφαση βόµβα υπέρ του
Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από το
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών
Μετά από την πρώτη επίσηµη δικαίωση του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από το
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπόθεση 17346/2008, IdEF κατά Ελληνικού
∆ηµοσίου, και το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών µε
ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΗ και ΑΜΕΣΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ απόφαση δικαιώνει για δεύτερη φορά το Κολλέγιο IdEF επαυξάνοντας
κατά 150% την αποζηµίωση για ηθική βλάβη, ενώ συγχρόνως απορρίπτει
συλλήβδην την έφεση του ∆ηµοσίου.
Με την ανωτέρω απόφαση, το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνει το Κολλέγιο
IdEF επιβάλλοντας την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούνται από το ∆ηµόσιο
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 σε σύµπραξη µε το Κολλέγιο IdEF, όχι µόνο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ από το ΣΑΕΙΤΤΕ, αλλά και ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην
∆ΙΚΑΤΣΑ) απορρίπτοντας τον δεκαεξασέλιδο πρώτο λόγο έφεσης του ∆ηµοσίου
(επί συνόλου εικοσιεπτά σελίδων).
Επιπροσθέτως, κρίνει ότι «Επειδή, η, κατά παράλειψη, µη πλήρης συµµόρφωση
του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις ρυθµίσεις της ως άνω οδηγίας 89/48/ΕΟΚ
αποβλεπούσης και στην προστασία ιδιωτικών δικαιωµάτων και συµφερόντων, η εν
γένει εµµένουσα τακτική συµπεριφοράς και η κωλυσιεργία αυτού στο να µην
αναγνωρίζει την επαγγελµατική ισοτιµία τίτλων απονεµόµενων από ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν προηγουµένως
δεν εξετάσει αν το σύνολο των σπουδών έχει διανυθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
ανώτατης εκπαιδεύσεως εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είχαν αρνητικό
αντίκτυπο στην επαγγελµατική πίστη, το κύρος, τη φήµη, τη βιωσιµότητα, την
οικονοµική δραστηριότητα, την ανάπτυξη και επέκταση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας της εκκαλούσας – εφεσίβλητης, το αρνητικό δε αυτό κλίµα σε
βάρος της επιτάθηκε µε τις προαναφερθείσες, εντός του κρίσιµου διαστήµατος,
δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, υπέστη, κατά την
κρίση του ∆ικαστηρίου, η εκκαλούσα – εφεσίβλητη ηθική βλάβη, και πρέπει να
εκδικαστεί υπέρ αυτής το ποσό των [..] ευρώ για την εύλογη χρηµατική
ικανοποίηση αυτής.»
Με ένα πλήρως επικαιροποιηµένο σκεπτικό, το οποίο λαµβάνει υπόψη του την
πρόσφατη νοµολογία του ∆ΕΚ, το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών µε την ως άνω
απόφαση, η οποία απορρίπτει συλλήβδην την έφεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
θέτει τα εξής νέα νοµολογιακά δεδοµένα,
1. Με την τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση του επιβάλλει την άµεση
αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούνται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό
Πανεπιστήµιο Paris 13 σε σύµπραξη µε το Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα,
αναδροµικά από το 2000
2. Όπως διευκρινίζει κατ`επανάληψη στο σκεπτικό του, το ∆ιοικητικό Εφετείο
Αθηνών, η απόφαση αφορά µόνο τα πτυχία
οµοταγών Ευρωπαϊκών
Πανεπιστηµίων
3. Καθιστά αναγκαία την αλλαγή του νόµου περί Κολλεγίων, η νέα µορφή του
οποίου, πρέπει να περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις για όσα εκ των ήδη
αδειοδοτηµένων Κολλεγίων (πρώην ΕΕΣ)
είχαν ίδια δοµή µε το IdEF
(franchising µε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια) προς αποφυγή µαζικών προσφυγών

Παράλληλα όµως µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών,
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας θα έχει η
εµµονή του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονοµικών,
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους) να υποστηρίζει το «κρατικό µονοπώλιο» της
ανώτατης εκπαίδευσης.
Με τον ορισµό που δίνει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους στην έφεση του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, τόσο πρωτοδίκως όσο και στην έφεση, ότι, «στις ανώτατες
σχολές εµπίπτουν κατά το Σύνταγµα µόνο αυτές που χορηγούν πτυχία και
διδακτορικά διπλώµατα» αναιρεί επί της ουσίας την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, τη
λειτουργία του ∆ΙΠΑΕ ενώ ακυρώνει όλα τα Μαστερ των ΤΕΙ που έγιναν µέχρι
σήµερα σε σύµπραξη µε Πανεπιστήµια της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και τις
πράξεις αναγνώρισής τους από το ∆ΟΑΤΑΠ.

O πρόεδρος του IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης και οι νοµικοί του σύµβουλοι θα
παραλάβουν επίσηµα την απόφαση από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (Λ.
Ριανκούρ 85) την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 14:00 και στη συνέχεια θα
δεχθούν ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
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