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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την υπουργό Παιδείας
Θέμα: Αυθαίρετη διάκριση μεταξύ αποφοίτων ΤΕΙ προ και μετά το 2001 στις προσλήψεις
στην Ειδική Αγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΟΕΤΕ ΕΑΕ (Ομάδα Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης - Ειδική Αγωγή), το υπουργείο Παιδείας έχει προβεί σε αδικαιολόγητη
απόρριψη παλαιότερων αποφοίτων ΤΕΙ από τους δικαιούχους πρόσληψης στην Ειδική
Αγωγή.
Συγκεκριμένα, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3ΕΑ/2022
στις 04/08/22 αναδύθηκε η αυθαίρετη άνευ αιτιολογίας διάκριση προσόντων/κριτηρίων
ένταξης στην ΕΑΕ λόγω της χρονολογίας απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ (Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε προ ή μετά 2001, επικαλούμενοι τον
ν.2916/2001.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείεται ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων από τους
κύριους πίνακες. Κάποιοι υποψήφιοι τίθενται με αυτό τον τρόπο αυτομάτως είτε στους
επικουρικούς πίνακες (στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ, κι ας είχαν προσκομίσει
έγκυρο συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ) είτε στους απορριπτέους (με αιτιολογία μη συνάφειας
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο ωστόσο
αποδεδειγμένα παρείχε συνάφεια Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση με ΦΕΚ).
Κρίνουμε αυθαίρετη και απαράδεκτη τη διάκριση που επιχειρείται από το ΥΠΑΙΘ και τους
υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, μεταξύ βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά το 2001, και
βάσει των αναφερόμενων στοιχείων,
Ερωτάται η υπουργός:
 Γιατί εφαρμόστηκε αυτή η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου ΤΕΙ
προ και μετά 2001, παραβιάζοντας την ισονομία μεταξύ πολιτών, στην προκήρυξη
της 3ΕΑ/2022;


Πώς δικαιολογείται οι απόφοιτοι ΤΕΙ προ 2001 όπως και μετά το 2001 να είναι
αποδεκτοί και να φοιτούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό

πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά να ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από τους κύριους πίνακες
της 3ΕΑ/2022, ως μη έχοντες βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης;


Γιατί το ΥΠΑΙΘ δεν λαμβάνει υπόψη του τις νομολογίες του Άρειου Πάγου με
τελεσίδικες αποφάσεις περί μη διάκρισης πτυχιούχων ΤΕΙ προ και μετά 2001,
ερμηνεύοντας επ` αυτού τον ν. 2916/2001;



Γιατί το ΥΠΑΙΘ παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα που καταγράφεται στην
Πράσινη Βίβλο με θέμα την «Ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΕ), COM/2008/0420-{SEC(2008) 2172;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

