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Αγαπητές/οι συνάδελφοι, 

 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες μια ομάδα αποφοίτων διαφόρων 

Τμημάτων ΤΕΙ προτίθεται να υποβάλει ομαδική αίτηση που θα αφορά κυρίως την μετάταξη 

υπαλλήλων που εργάζονται σε δημόσιους φορείς, αποφοίτων ΤΕ σε ανώτερη κατηγορία (ΠΕ). Για 

το σκοπό αυτό απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο.  

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι, η αίτηση αυτή δεν αποτελεί διεκδίκηση ισοτίμησης και αντιστοίχισης 

των πτυχίων ΤΕΙ σε πτυχία ΑΕΙ. Η ΕΕΒΕΠ ως επαγγελματικό σωματείο υπεράσπισης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης 

πιστεύει ότι η συγκεκριμένη αξίωση αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη όλων των αποφοίτων των 

καταργημένων τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και είναι 

επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να κατατεθούν 

συγκεκριμένες και καθορισμένες προτάσεις ισοτίμησης πτυχίων με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι αντιτίθεται σε όποιον συνάδελφο τον αφορά και επιθυμει να καταθέσει 

σχετική αίτηση, εφόσον, έτσι κι αλλιώς, αρχικά θα πραγματοποιηθεί εξωδικαστική προσπάθεια 

επίλυσης του θέματος και στη συνέχεια όποιος επιθυμεί θα κινηθεί δικαστικά. Χρειάζεται να 

εξηγήσουμε ότι όποιος συνάδελφος θέλει να προχωρήσει και με αίτηση και με αγωγή στη συνέχεια, 

είναι δικαίωμά του να το κάνει.  

Επισυνάπτεται έγγραφο με σχετικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις από το συγκεκριμένο 

δικηγορικό γραφείο που απευθύνθηκαν ήδη κάποιες ομάδες αποφοίτων. Επιπρόσθετα 

http://www.eebep.gr/


επισυνάπτεται και ένας πίνακας συμπλήρωσης στοιχείων που απαιτούνται για τη σχετική αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέσω του συγκεκριμένου γραφείου είναι μέχρι τις 25 

Ιανουάριου 2023.  Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν στην 

αίτηση, αφού προηγουμένως διαβάσουν με προσοχή το κείμενο, να κοινοποιήσουν την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος τους και στο email της ΕΕΒΕΠ.  

Να επισημάνουμε επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για την εξέλιξη της αίτησης. Για 

εμάς τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν να είναι κατεξοχήν αιτήματα διεκδίκησης και μαζικού αγώνα 

και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και δεν ακυρώνουμε καμία δράση για τη 

διεκδίκηση των συμφερόντων των συναδέλφων μας. Εξακολουθούμε όμως να πιστεύουμε ότι με 

οργάνωση, μαζικές κινητοποιήσεις και ουσιαστική διεκδίκηση, υπάρχει σοβαρή ελπίδα να 

επιτύχουμε την ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕΙ με τα αντίστοιχα πτυχία ΑΕΙ.  

Επισυνάπτεται η επιστολή του δικηγορικού γραφείου και ο πίνακας.  

Με εκτίμηση   

Για το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ 

 

Δρ Ανθή Κατσιρίκου             Σταυρούλα Κουρή 

       Πρόεδρος                           Γεν. Γραμματέας 

 

  



ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 Αναγνωστοπούλου 32  • 10673  Αθήνα • Ελλάδα 
Τηλ: 2103608504 - 2103643637 • Fax: 2103608509 
Info: www.koliris.gr 

  
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και τα συνημμένα του, προέρχονται από τον δικηγόρο Ηλία Κολλύρη ή 
/ και τους συνεργάτες του και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους αναγραφόμενους 
παραλήπτες του. Ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες εμπιστευτικές ή προστατευόμενες από το 
δικηγορικό επαγγελματικό απόρρητο ή προστατευόμενα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν 
παραλάβατε το παρόν μήνυμα εκ σφάλματος, παρακαλώ καταστρέψτε το και ενημερώστε μας το 
ταχύτερο δυνατό, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διάδοση, διανομή, αντιγραφή ή 
άλλη χρήση του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται αυστηρώς. 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες 
 Καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. 
 Η στρατηγική και οικονομική πρόταση του γραφείου μας για την υπόθεση που δηλώσατε κατ’ αρχήν 
ενδιαφέρον είναι η ακόλουθη. 
 Α) Θα υποβάλλουμε ομαδική ονομαστική εμπεριστατωμένη αίτηση σε Υπουργείο Εσωτερικών, 
Παιδείας, Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού με κοινοποίηση σε Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και Γραφείο Πρωθυπουργού, η οποία θα έχει διπλή στοχοθεσία: 

αφενός εξωδικαστικά ενόψει ιδίως και προεκλογικής περιόδου να επιδιώξουμε να επιλυθεί ένα 
χρονίζον ζήτημα υπέρ των συμφερόντων σας, ώστε να ανοίξει με νομοθετική ρύθμιση η οδός αφενός 
της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία αφετέρου το δικαίωμα εγγραφής σε Επιμελητήρια για τους 
αποφοίτους με τίτλο σπουδών ως ο δικός σας, 

αφετέρου η αίτηση θα επέχει θέση προδικασίας, ώστε σε περίπτωση αρνητικής απάντησης [κάτι 
προφανώς πιθανότερο]  ρητής ή σιωπηρής [με την άπρακτη παρέλευση τριμήνου τεκμαίρεται σιωπηρή 
άρνηση] να στραφούμε ομαδικά δικαστικά κατά της αρνητικής αυτής απάντησης στο αρμόδιο Διοικητικό 
Δικαστήριο επιδιώκοντας την κατ’ άλμα εισαγωγή της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Για το σκέλος αυτό θα λάβουν χώρα αναμφίβολα και συναντήσεις μας – επαφές μας ως 
δικηγόροι σας με την πολιτική ηγεσία ιδίως του ΥΠΕΣ επιδιώκοντας να αναδείξουμε το θέμα που τελεί 
δυστυχώς εν υπνώσει τόσα έτη χωρίς υλοποίηση των υποσχέσεων που διαχρονικά δίνονται. 

Η για πρώτη φορά σοβαρή «νομικοποίηση» της υπόθεσης και η μαζικότητα του αιτήματος θα 
λειτουργήσει θεωρούμε καταλυτικά!   

Συνεπώς η συμμετοχή σας καθίσταται αυτονόητα απαραίτητη, τουλάχιστον στο σκέλος αυτό της 
πρότασής μας, ώστε να δυναμώσει η φωνή του δίκαιου επιχειρήματός μας, καθώς υπάρχουν ισχυρά 
και σοβαρά νομικά επιχειρήματα συνταγματικού και ιδίως ευρωπαϊκού δικαίου. 
 Β) Επιπλέον και παράλληλα για λόγους δικονομικής ασφάλειας θα πρέπει ανά φορέα στον οποίο 
υπηρετεί έκαστος που θέλει να κάνει μετάταξη [π.χ. ΑΑΔΕ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υπουργείο Οικονομικών, Νοσοκομεία και ΚΥ της χώρας, Δήμος, ΕΦΚΑ κλπ – έχουμε κατηγοριοποιήσει 
όλους σας ανάλογα με την υπηρεσία σας] ή ανάλογα με το επιμελητήριο που θέλει να εγγραφεί 
[ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο] να υποβληθεί από το γραφείο μας ειδική ονομαστική αίτηση 
με εμπεριστατωμένη νομική επιχειρηματολογία η οποία θα πρέπει να απαντηθεί [μετά από κρίση ΥΣ 
αντίστοιχα για το θέμα της μετάταξης], η απάντηση θα είναι αρνητική και κατά της απάντησης αυτής 
μετά ανά γκρουπ / φορέα / περίπτωση να στραφούμε δικαστικά διακριτά ανά γκρουπ στο αρμόδιο 
διοικητικό δικαστήριο [αναγκαστικά δεν μπορούμε να σας εντάξουμε σε ένα κοινό δικόγραφο]. 
 Για το Α σκέλος της παρούσας το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ / άτομο. Από πλευράς 
στοιχείων δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο προς το παρόν. 

 Προθεσμία συμμετοχής για το Α σκέλος της παρούσας, που είναι το ελάχιστο πλην 
απαραίτητο, που θα πρέπει να κάνει έκαστος εξ υμών, ώστε να προασπίσει τα συμφέροντά του, 
ορίζεται η Τετάρτη 25/01/2022. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.koliris.gr%2F&data=04%7C01%7C%7C6f534d0ede6b4265390408d9a53da4d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637722506450989825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BE%2FnA0bVhSkJQ1diXqaoocCblbHd7y5EC9QMya%2BQHHk%3D&reserved=0


 Η καταβολή του ποσού των 20 ευρώ / άτομο ως και την Τετάρτη 25/01/2022 που 
σηματοδοτεί την έμπρακτη συμμετοχή εκάστου και την συμπερίληψή του στην δικαστική διεκδίκηση ως 
ανωτέρω περιγράφεται [προφανώς αυτονόητα 
δεν θα συμπεριληφθεί κανείς που δεν θα καταβάλλει το ποσό συμμετοχής τους] γίνεται στον εξής 
ΙΒΑΝ, ΠΡΟΣΟΧΗ οπωσδήποτε με την εξής αιτιολογία: ΕΠΩΝΥΜΟ σας και τη λέξη ΑΕΙ [Π.Χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΙ]. 

Με το ποσό αυτό εξοφλείτε κάθε οικονομική σας υποχρέωση προς το γραφείο μας για δικαστικά 
έξοδα και δικηγορική αμοιβή. 

Για το δικαστήριο θα απαιτηθεί η παροχή πληρεξουσίου από έκαστο, που μπορεί να δοθεί είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, και για την οποία διαδικασία θα ενημερωθείτε με δικό μας μήνυμα στον 
κατάλληλο χρόνο μελλοντικά. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5029 022 647 527 
IBAN: GR45 0172 0290 0050 2902 2647 527 
BIC Τράπεζας Πειραιώς: PIRBGRAA 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΛΥΡΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ – ΑΕΙ [Π.Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΙ] 
ΠΟΣΟ: 20 ευρώ. 

 Για το Β σκέλος της παρούσας θα λάβει έκαστο γκρουπ αύριο διακριτό μήνυμα που θα αναφέρει το 
κόστος για έκαστο,  το οποίο έχει διαμορφωθεί με σεβασμό σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ωστόσο δεν είναι 
κοινό γιατί εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά περίπτωση / φορέα.  Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι π.χ. στο ΚΑΤ συμμετέχουν 60 άτομα ενώ στο ΓΝ Καλαμάτας 20 άτομα, οπότε το κόστος 
διαμορφώνεται αναλόγως διαιρούμενο. 

 Mε εκτίμηση, 
 Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ 

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ 
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης 
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου 
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου 
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