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ΘΕΜΑ: Προσφυγές Εκπαιδευτικών 
 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του έτους 2000, όπως είναι γνωστό και από προηγούµενη 

περίπτωση, συµµετείχαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων χωρίς παιδαγωγικό 
πτυχίο. Στους κλάδους αυτούς, παρά το γεγονός ότι ο ν.15566/85 απαιτούσε την κατοχή 
παιδαγωγικού πτυχίου, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ έδινε το δικαίωµα συµµετοχής και σε 
υποψηφίους χωρίς αυτό το πτυχίο. Μερικοί δε από αυτούς ήταν στους πίνακες των 
διοριστέων και διορίστηκαν ήδη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Αρκετοί υποψήφιοι εκπαιδευτικοί µε παιδαγωγικό πτυχίο προσέφυγαν στη δικαιοσύνη 
και δικαιώθηκαν. Είναι γνωστή η περίπτωση των οικονοµολόγων και των κοινωνιολόγων για 
τους οποίους δεχθήκατε, µετά και από δικό µας αίτηµα εκτός από την πρόσληψη όσων 
προσέφυγαν, να µην απολυθεί κανείς από αυτούς αναγνωρίζοντας πως δεν υπάρχει 
υπαιτιότητα για παραλείψεις ή παρατυπίες σε αυτούς τους συναδέλφους µας αλλά στις 
πράξεις της ∆ιοίκησης. 

Ήδη εξελίσσεται µια παρόµοια προσφυγή στους ΠΕ13. Συγκεκριµένα, έχουν  
προσφύγει συνάδελφοι που κατείχαν παιδαγωγικό πτυχίο και ήδη εκδόθηκε απόφαση του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τµήµα Η, αρ. απ.1428/2004) για µια συνάδελφο εξ αυτών. Η 
συνάδελφος αυτή δικαιώθηκε και διορίστηκε. 

Προκειµένου να προλάβουµε δυσάρεστα γεγονότα και επειδή όπως και εσείς έχετε 
δεχθεί, δεν πρέπει οι παραλείψεις της διοίκησης να δηµιουργούν βλαπτικές καταστάσεις για 
τους ανυπαίτιους εργαζόµενους εκπαιδευτικούς, προτείνουµε τα παρακάτω: 
1. Αναγνωρίζοντας το δίκαιο των υποψηφίων συναδέλφων, θα πρέπει να προσληφθούν 

οι 7 εναποµείναντες εκπαιδευτικοί ΠΕ13 που συµµετείχαν στο διαγωνισµό του 
ΑΣΕΠ, είχαν παιδαγωγικό πτυχίο και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. 

2. Παράλληλα θα πρέπει, όπως έγινε και στην ανάλογη περίπτωση των ΠΕ9 και ΠΕ10, 
να µην απολυθεί κανείς διορισµένος µόνιµος εκπαιδευτικός. 
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