
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τρίτη 30/8/2022 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς τον υπουργό Εσωτερικών 
 
Θέμα : Ανισότητες και διακρίσεις καταγγέλλουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι πτυχιούχοι ΤΕΙ έναντι 
των συναδέλφων τους που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, παρόλο που τυπικά έχει αναγνωριστεί η 
ισοτιμία των ΑΕΙ και ΤΕΙ ως παράλληλοι τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ), η εξέλιξη των 55.000 Δημοσίων Υπαλλήλων που κατέχουν πτυχίο 
από Σχολές του Τεχνολογικού Τομέα παρακωλύεται. Δίδεται προβάδισμα στους αποφοίτους 
Πανεπιστημιακών Σχολών , πράγμα  που αντιτίθεται πλήρως στις εξαγγελίες της κυβέρνησης περί 
θεσμοθέτησης ενιαίας κατηγορίας υπαλλήλων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
 
Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ  υπογραμμίζει ότι τα ΤΕΙ από την ίδρυσή τους το 1983, ανήκουν στην  
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι σχολές Μηχανικών των ΤΕΙ από το 1996 απαιτούν 4ετή 
διάρκεια  φοίτησης. Από το 2001 τα Α.Ε.Ι., διαιρούνται  σε δύο κατηγορίες και αποτελούνται από 
δύο παράλληλους τομείς, τα Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα (Πανεπιστήμια) και τα Α.Ε.Ι. του 
τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι.). 
Επομένως, οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. έχουν βασικό τίτλο 
σπουδών, από  την Ανώτατη - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προφανώς δικαιούνται ίσων 
ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης. Τα ίδια ισχύουν και για τα ΚΑΤΕΕ, οι σχολές των οποίων 
ανήκαν επίσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού η διάρκειά φοίτησής τους υπερέβαινε τα 
τρία έτη και οι απόφοιτοί τους είχαν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους και 
απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, όπως και οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων. 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Η 
δε αρχή της ισότητας αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική αρχή, βάσει της οποίας πρέπει να 
αποκλείεται η εκδήλωση άνισης μεταχείρισης μεταξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.  και 
συνακόλουθα των πτυχιούχων τους ως προς την επαγγελματική τους εξέλιξη, με δεδομένο  ότι 
εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, διότι ο διαχωρισμός που γίνεται ως προς τα 
Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. αφορά μόνο τον προορισμό και τους στόχους που επιτελούν. 
 
 

Πρόσφατα με  τροπολογία του Ν. 4957/2022 που αφορά τα ΑΕΙ, τροποποιήθηκε η διάταξη του 
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άρθρου 394 Ν. 4735/2020 που αναφέρεται στην «Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα ως 
προς τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 
«Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι: (α) Πτυχίο 
ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή          αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος της 
αλλοδαπής….. » δηλαδή, γίνονται δεκτά πλέον και τα πτυχία των Κολεγίων τα οποία έχουν 
αναγνωρισθεί με επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία . 
 
Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 του Ν.4957/2022, δημιουργούνται Τμήματα 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
διάρκειας επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων τα οποία οδηγούν στην απονομή τίτλου σπουδών 
επιπέδου έξι (6), σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, κατά το άρθρο 47 
του Ν. 4763/2020 (Α’ 254).Δηλαδή σχολές αντίστοιχες των ΤΕΙ, κατηγορίας ΠΕ με διάρκεια 
φοίτησης 3,5 ετών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, κρίνουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης 
μιας ενιαίας κατηγορίας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  
 
 
 
 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Θα μεριμνήσετε ώστε να εξισωθεί η επαγγελματική - μισθολογική εξέλιξη των Δημοσίων 
Υπαλλήλων που προέρχονται από ΤΕΙ με τους υπαλλήλους που κατέχουν   πτυχία ΑΕΙ; 

 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 
 
 

Μαρία Απατζίδη



 




