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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιγάλεω, 20 Ιανουρίου 2020
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο
άρθρο 50 (σε συνέχεια των ρυθμίσεων του Ν.4635/2019) αναφέρεται ότι η
είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα
προβλέπεται για:





Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής
Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν
αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ
Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο
εκπαιδευτικού.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε τεθεί στη
διαβούλευση και εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά με την κατάθεση του νομοσχεδίου
στη Βουλή.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50, προβλέπεται να γίνονται δεκτά από τον
ΑΣΕΠ τα πτυχία των κολεγίων ακόμα και αν δεν έχουν εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή
αναγνώριση των τίτλων τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης). Στην ουσία η ρύθμιση
αυτή, μέσω της επαγγελματικής αναγνώρισης, προκρίνει και την ακαδημαϊκή
αναγνώριση των κολεγίων της αλλοδαπής και αυτό δημιουργεί μείζον θέμα για
την ποιότητα των πτυχίων και για την ίδια την αξία τους. Είναι προφανές ότι και
τα εγχώρια κολέγια, που έχουν συνεργασία μέσω «δικαιόχρηση» με ένα κολέγιο της
αλλοδαπής, θα έχουν την ίδια δυνατότητα για τους πτυχιούχους τους. Μέχρι τώρα
τα κολέγια στη χώρα μας δεν είχαν προγράμματα για τους κλάδους που είχαν ως
κύρια ή και μοναδική επαγγελματική εξέλιξη την ενασχόληση με την εκπαίδευση
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(π.χ. νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, μαθηματικοί κλπ) γιατί δεν είχε
κανένα νόημα. Τώρα όμως, με την προτεινόμενη διάταξη και την έμμεση ακαδημαϊκή
αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα αναπτύξουν προγράμματα
σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σε άλλους που αφορούν και νομοθετικά ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα. Το θέμα το οποίο έχει προκύψει σε σχέση με τα πτυχία των Κολλεγίων
δεν είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, αλλά αποτελεί επακόλουθο
παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν είχαν γίνει κατανοητές ή δεν
τους είχε δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Συγκεκριμένα:





Η επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των κολλεγίων με τους τίτλους
σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης καθιερώθηκε με τον Ν.4093/2012
(υποπαράγραφος 16 της παραγράφου Θ) και ίσχυσε κανονικότατα και
εφαρμόστηκε σε πρόσκληση για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών (πχ ΦΕΚ
1283/Β/11-4-2018).
Με τον Ν.4610/2019 (άρθρο98), η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε.
Με τον Ν.4635/2019 (άρθρο 168) γίνεται τροποποίηση του Ν.4610/2019 και
επαναφέρονται σε ισχύ οι καταργηθείσες διατάξεις για την επαγγελματική
ισοδυναμία των πτυχίων των Κολλεγίων με τους τίτλους της ανώτατης
εκπαίδευσης και επεκτείνεται η ισχύς τους, χωρίς να υπάρχει σχετική
απαίτηση από το Ενωσιακό Δίκαιο, και σε υπηκόους και τίτλους όχι μόνο
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αλλά και κάθε τρίτης χώρας (με τις οποίες δεν
υπάρχει αμοιβαιότητα στην αναγνώριση εκπαιδευτικών τίτλων ή
επαγγελματικών προσόντων), λεπτομέρεια που διέφυγε από τους
περισσότερους που διαμαρτύρονται για την αναγνώριση των κολεγίων.

Επίσης, με τη 2η παράγραφο του αρ. 50 του νομοσχεδίου, αναγνωρίζονται
μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα μέσω
«επαγγελματικής
ισοδυναμίας»!

Την ώρα που χιλιάδες απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, καθώς επίσης και απόφοιτοι
μηχανικοί ΤΕ δεν έχουν ακόμα και σήμερα κατοχυρωμένα επαγγελματικά
δικαιώματα και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά
τους, το Υπουργείο θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στο να επιλύσει αυτό το θέμα
αντί να επισπεύδει τη διά της τεθλασμένης αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων
που ουδέποτε έχουν αξιολογηθεί από την Ελληνική Πολιτεία και για τη λειτουργία
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των οποίων δεν υφίσταται ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο που να καθορίζει δείκτες
ποιότητας σε σχέση με υποδομές, προσόντα προσωπικού κ.α.
Ως Σύλλογος των μελών ΔΕΠ του ΠαΔΑ ζητούμε :




την απόσυρση της διάταξης του άρθρου 50
την κατάργηση της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε υπηκόους
και τίτλους τρίτων χωρών (αρ. 168 του ν.4635/2019).
την άμεση εκκίνηση των απαιτούμενων διαδικασιών των άρθρων 66 και 257
του ν. 4610/2019, ώστε να διευθετηθεί η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των
Σχολών Μηχανικών και η επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων
μηχανικών ΤΕ αντίστοιχα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Καμινάρης
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