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Να µην εφαρµοστεί φέτος ο αιφνιδιαστικός περιορισµός
στην εισαγωγή αλλοδαπών αποφοίτων Ελληνικών σχολείων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων να µην εφαρµοστεί άµεσα η διάταξη Υπουργικής
Απόφασης που περιορίζει το δικαίωµα πρόσβασης των αλλοδαπών
αποφοίτων σχολείων της χώρας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. ∆εδοµένου ότι
µέχρι την προκήρυξη των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 δεν είχε
τεθεί σε ισχύ η επίµαχη Υπουργική Απόφαση (υπογράφηκε στις 6-4-2011), ο
Συνήγορος υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρξει µεταβατική πρόβλεψη που
να µεταθέτει την έναρξη της ισχύος της στην επόµενη σχολική χρονιά. Το
Υπουργείο δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Συνηγόρου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε οµαδική αναφορά µαθητών, υποψήφιων
πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίοι κατήγγειλαν τον αιφνιδιαστικό αποκλεισµό των
αλλοδαπών αποφοίτων ελληνικών σχολείων της χώρας από τις ειδικές κατηγορίες
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσω της υπ’ αριθµ. Φ. 151/41977/Β6/6-42011 Υπουργικής Απόφασης.
Με έγγραφό του στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η αιφνίδια κατάργηση των ρυθµίσεων
σχετικά µε την ένταξη κάποιων υποψηφίων σε ειδική κατηγορία, ανατρέπει τη βάση
στην οποία στηρίχθηκε ο όλος προγραµµατισµός των συγκεκριµένων υποψηφίων και
επί της οποίας διαµορφώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις τους (λ.χ. δηλώσεις µαθηµάτων
το Φεβρουάριο του 2011). Υποστήριξε επίσης ότι οι αρχές της επιείκειας, της χρηστής
διοίκησης και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του πολίτη επιβάλλουν κάθε
διαγωνισµός να διεξάγεται σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο δηµοσιεύσεως
της σχετικής προκηρύξεως νοµικό καθεστώς.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτίµησε συνεπώς ότι θα ήταν άστοχη και ανεπιεικής η
εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τους υποψηφίους που µετέχουν στις
εξετάσεις που είχαν προκηρυχθεί ήδη, οι οποίοι µέχρι τότε υπάγονταν στην
παραπάνω ειδική κατηγορία και µε κριτήριο αυτή την (αναµφίβολα ευνοϊκή) υπαγωγή
τους προέβησαν σε προγραµµατισµό, σχετικά µε τη µετα-λυκειακή εκπαίδευσή τους. Η
ισχύς της εν λόγω Απόφασης και για τους υποψηφίους του τρέχοντος έτους, έχει
δυσανάλογα δυσµενή αποτελέσµατα, καθώς ανατρέπει τον προγραµµατισµό αυτό,
δηµιουργεί πρόσθετο άγχος και ανασφάλεια και κλονίζει σοβαρά το αίσθηµα δικαίου
καθώς και την προστατευόµενη εµπιστοσύνη τους έναντι της οργανωµένης Πολιτείας.
Το Υπουργείο δεν προέβη µέχρι σήµερα σε έγγραφη απάντηση ή άλλη
αντίδραση. Στις 21-6-2011 σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης
και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε ότι η πρόταση του
δεν είχε γίνει δεκτή και το Υπουργείο ενέµεινε στη θέση περί άµεσης εφαρµογής της
σχετικής διάταξης της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.
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