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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103
§ 9 του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει την υπ’ αριθµ. πρωτ. ***/29-4-2011
αναφορά αλλοδαπών µαθητών, σχετικά µε την υπ’ αριθµ. Φ151/41977/Β6/6-4-2011
Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου σας, που τροποποιεί την υπ’ αριθµ. Φ.
151/20049/Β6 προηγούµενη, αποκλείοντας από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τους αλλοδαπούς – αλλογενείς
αποφοίτους ελληνικών σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Ι. Σηµειώνεται καταρχάς ότι η Αρχή µας ενηµερώθηκε µόλις πρόσφατα για
την ανωτέρω τροποποίηση, µέσω της υποβληθείσας αναφοράς και για το λόγο αυτό
δεν λαµβάνει προς το παρόν θέση επί της ουσίας της ρύθµισης, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η σε βάθος διερεύνηση και τοποθέτηση στη βάση του συνολικού
πλέγµατος διατάξεων που διέπουν το ζήτηµα. Με δεδοµένο ωστόσο ότι έχουν ήδη
ξεκινήσει οι πανελλήνιες εξετάσεις, στις οποίες συµµετέχουν και οι αλλοδαποί
µαθητές που αποφοίτησαν από ελληνικά σχολεία, κρίνεται επιβεβληµένη η
διατύπωση από το Συνήγορο του Πολίτη των ακόλουθων προβληµατισµών, που
σχετίζονται µε τον αιφνιδιασµό των υποψηφίων και την τήρηση των αρχών που
πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της ∆ιοίκησης και του κράτους δικαίου γενικότερα.
ΙΙ. Από τη διατύπωση της υπό εξέταση Υπουργικής Απόφασης φαίνεται ότι η
εφαρµογή της εισαγόµενης τροποποίησης αρχίζει ήδη από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία ωστόσο δεν είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι προ
ολίγων ηµερών τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως επιβεβαιώθηκε και
σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου, η Υ.Α.
πρόκειται να ισχύσει και για τους αποφοίτους που θα συµµετάσχουν στις εξετάσεις
του τρέχοντος έτους (2011).
Πέραν της ανάγκης τήρησης της νοµιµότητας, θεωρείται σκόπιµο, κατά τη
λήψη κανονιστικών αποφάσεων -ιδίως εκείνων που επιφέρουν δυσµενείς µεταβολέςο νοµοθέτης να προβλέπει µεταβατικές ρυθµίσεις, προκειµένου να αποφεύγεται ο
αιφνιδιασµός, που κλονίζει το αίσθηµα της προστατευόµενης εµπιστοσύνης προς την

Πολιτεία. Η εν λόγω αρχή, που κατοχυρώνεται συνταγµατικά, αποτελεί φυσική
απόρροια του κράτους δικαίου.
Η αναγκαιότητα της αποφυγής του αιφνιδιασµού είναι αυτονόητη και στο
πεδίο της διεκδίκησης εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (άρθ. 16 του
Συντάγµατος), η οποία έχει οργανωθεί στη βάση ενός συστήµατος γραπτών
εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι τελευταίες, λόγω του περιορισµένου αριθµού
των κατά περίπτωση διεκδικούµενων θέσεων, προϋποθέτουν συνήθως την επί
µακρόν προετοιµασία κάθε υποψήφιου και συναφώς την επωφελή για τον σκοπό
αυτό οργάνωση του χρόνου και των επιλογών, τουλάχιστον από την έναρξη του
σχολικού έτους που προηγείται αυτών των εξετάσεων. Είναι λοιπόν προφανές ότι η
ένταξη ορισµένων υποψηφίων σε ειδική κατηγορία, που αφενός επιτρέπει τη
διεκδίκηση επιπλέον των αρχικώς προβλεπόµενων θέσεων (Φ. 151/20049/Β6, άρθ.
2 παρ. 2 εδ. β΄) και αφετέρου παρέχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ περισσότερων
του ενός επιστηµονικών πεδίων (Υ.Α. Φ. 151/20049/Β6 άρθ. 3 παρ. 8), ενισχύει τις
πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, αποβαίνει
καθοριστική για τη διαµόρφωση των αποφάσεών τους τόσο σε ό,τι αφορά τη
διεκδίκηση της εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γενικά όσο και ως προς
τη διεκδίκηση, ειδικότερα, συγκεκριµένης κατεύθυνσης σπουδών που ενδεχοµένως
θα είχαν αποφύγει ελλείψει της ειδικής αυτής µεταχείρισης. Με αφετηρία λ.χ. την
παραπάνω ρύθµιση του άρθ. 3 παρ. 8, που προβλέπει ότι οι αλλοδαποί – αλλογενείς
που υπάγονται µέχρι σήµερα στην ειδική κατηγορία της παρ. 4Β του άρθ. 1 της
τροποποιούµενης Υ.Α. µπορούν να δηλώσουν µέχρι σαράντα προτιµήσεις από
σχολές ή τµήµατα που περιλαµβάνονται σε δύο το πολύ επιστηµονικά πεδία, οι
υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε κάποια οικονοµική σχολή χωρίς να
έχουν επιλέξει ως εξεταζόµενο στις πανελλήνιες το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας». Μετά την τροποποίηση ωστόσο του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου µε
την υπό συζήτηση Υ.Α., οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι θα στερηθούν αιφνιδίως το
δικαίωµα αυτό, αποκλειόµενοι αυτοµάτως και µε προβληµατικό τρόπο από τις
σχολές που, κατά τον (σύννοµο) προγραµµατισµό τους θα επέλεγαν, µε βάση την
ισχύουσα κατά το χρόνο δήλωσης εξεταζόµενων µαθηµάτων νοµοθεσία.
Η αιφνίδια εποµένως κατάργηση των ρυθµίσεων σχετικά µε την ένταξη
κάποιων υποψηφίων σε ειδική κατηγορία, που επιτρέπει τη διεκδίκηση µεγαλύτερου
αριθµού θέσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επιλογή σχολής από ευρύτερο
επιστηµονικό πεδίο, ανατρέπει τη βάση στην οποία στηρίχθηκε ο όλος
προγραµµατισµός των συγκεκριµένων υποψηφίων και διαµορφώθηκαν οι σχετικές
αποφάσεις τους (λ.χ. δηλώσεις µαθηµάτων το Φεβρουάριο του 2011),
υπονοµεύοντας συνολικά το δικαίωµα πρόσβασής τους στη συγκεκριµένη βαθµίδα
εκπαίδευσης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του Συντάγµατος αλλά και,
γενικότερα, το συναρτώµενο προς αυτό δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητάς
τους, που επίσης κατοχυρώνει το άρθ. 5 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. σχετικά ΣτΕ
2595/2009, µε παραποµπή σε ΣτΕ 881/1993, 3814/1990, 3769/1990, 1684/1974
Ολοµ.).

Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι, όπως γίνεται δεκτό, 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 (βλ. ΣτΕ 14/2010). Με
δεδοµένο λοιπόν ότι µέχρι την προκήρυξη των πανελληνίων εξετάσεων του έτους
2011 δεν είχε τεθεί σε ισχύ η Υ.Α. που υπογράφηκε στις 6-4-2011, φαίνεται ότι θα
έπρεπε να υπάρξει µεταβατική πρόβλεψη που να µεταθέτει την έναρξη της ισχύος
της στην επόµενη σχολική χρονιά.
ΙΙΙ. Συµπερασµατικά και µε βάση όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ο Συνήγορος του
Πολίτη εκτιµά ότι θα ήταν άστοχη και ανεπιεικής η εφαρµογή του νέου θεσµικού
πλαισίου για τους υποψηφίους που µετέχουν στις διενεργούµενες πανελλήνιες
εξετάσεις, οι οποίοι µέχρι σήµερα υπάγονταν στην παραπάνω ειδική κατηγορία (της
παρ. 4Β Υ.Α. Φ.151/41977/Β6) και µε κριτήριο αυτή την (αναµφίβολα ευνοϊκή)
υπαγωγή τους προέβησαν σε δήλωση εξεταζόµενων µαθηµάτων και γενικότερα σε
προγραµµατισµό, σχετικά µε τη µετα-λυκειακή εκπαίδευσή τους. Η ισχύς της εν λόγω
Απόφασης και για τους υποψηφίους του τρέχοντος έτους, έχει αναµφίβολα
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.
Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή µας θα παρακαλούσε το Υπουργείο να
απόσχει από την εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθµ. Φ.151/41977/Β6/6-4-2011
Υπουργικής Απόφασης στους αλλογενείς – αλλοδαπούς υποψηφίους αποφοίτους
ελληνικών σχολείων της χώρας, που µετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2011
και να µεταθέσει την έναρξη ισχύος της στο επόµενο έτος.
Σε αναµονή των θέσεων και ενεργειών σας, βρισκόµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία επιθυµείτε.

Με τιµή,

Βασίλης Καρύδης

Γιώργος Μόσχος
Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη

