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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
καταδικάζει απερίφραστα το άρθρο 50 του νοµοσχεδίου προς ψήφιση για την ίδρυση «Εθνικής
αρχής Ανώτατης εκπαίδευσης» που κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020 σύµφωνα µε το οποίο
«Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης : α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και
αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α΄80) ή
απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. β) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα
διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται
δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας συναφούς αντικειµένου µε εκπαιδευτικό κλάδο.»
Το συγκεκριµένο άρθρο αποσυνδέει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος σε
πτυχιούχους καθηγητικών σχολών από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής (ήτοι και από
ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήµατα ξένων ΑΕΙ) από την
αναγνώριση της ακαδηµαϊκής ισοτιµίας των πτυχίων που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Δηλαδή, καταργεί εµµέσως το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγµατος που προβλέπει ότι
«η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση».
Σε καµιά περίπτωση δεν πρόκειται για εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, όπως
ισχυρίζεται το ΥΠΕΘ, αλλά για πολιτική επιλογή. Οι απόφοιτοι των κολλεγίων, έχουν µεν
αποκτήσει επαγγελµατική ισοδυναµία, όµως δε διαθέτουν πράξη αναγνώρισης της ισοτιµίας
και της αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, που είναι το τυπικό προσόν
για τον διορισµό εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο δηµόσιο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ε. Κ. Π. Α.

Εποµένως, αφού οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων δεν έχουν αναγνωρισµένο πτυχίο από
το ελληνικό κράτος, δε δικαιούνται να διοριστούν σε θέσεις οι οποίες το απαιτούν για την
πλήρωσή τους.
Το εν λόγω άρθρο αποτελεί µια ισοπεδωτική νοµοθετική ρύθµιση που ακυρώνει την
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και υποβαθµίζει τα προσόντα των µελλοντικών καθηγητών-τριών,
αφού δηµιουργεί διδάσκοντες δύο ταχυτήτων µε ή χωρίς αναγνωρισµένο πτυχίο. Πρόκειται για
µια ρύθµιση µελλοντικά επιβλαβή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία
γενικότερα.
Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό Πανεπιστήµιο µέσα σε αντίξοες οικονοµικές συνθήκες
βελτίωσε σηµαντικά τη θέση του στις διεθνείς λίστες κατάταξης και ανταποκρίθηκε επιτυχώς
σε όλες τις διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης, που διενεργήθηκαν στις εκπαιδευτικές δοµές,
προγράµµατα σπουδών και επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού του.
Ωστόσο, το ΥΠΕΠΘ, αντί να αναγνωρίσει την προσφορά του και να µεριµνήσει για τις
οικονοµικές ανάγκες του, προχωρεί σε απαξίωση των πτυχίων του εξισώνοντάς τα µε αυτά των
κολλεγίων, στα οποία σηµειωτέον δεν έχουν επιβληθεί αντίστοιχες αξιολογήσεις.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η χορήγηση µόνο του 80% της τακτικής κρατικής
χρηµατοδότησης στα ΑΕΙ της χώρας, ενώ το υπόλοιπο 20% θα δίνεται µε βάση ενδεικτικούς
δείκτες «ποιότητας και επιτευγµάτων». Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι το Υπουργείο χρησιµοποιεί
το, χρήσιµο και απαραίτητο, εργαλείο της αξιολόγησης µε τιµωρητική διάθεση, ακυρώνοντας
στην ουσία τόσο τις προεκλογικές δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού -ο οποίος κατά την
παρουσίαση του Προγράµµατος για την Ανώτατη Εκπαίδευση είχε τονίσει ότι η αξιολόγηση
θα χρησιµοποιηθεί για την επιβράβευση και όχι την τιµωρία των Ιδρυµάτων- όσο και την ουσία
της διαδικασίας, η οποία θα καταλήξει µια ακόµα γραφειοκρατική διαδικασία µε συγκεκριµένη
επαναλαµβανόµενη «ρουτίνα» επιτυχίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ έχει
µειωθεί σε ποσοστό πέραν του 40% κατά την περίοδο της κρίσης και η εκ νέου µείωσή της θα
οδηγήσει σε οικονοµική ασφυξία τα Ιδρύµατα.
Οι πρωτοβουλίες αυτές του ΥΠΕΠΘ κρίνονται ως αρνητικές για το Ελληνικό
Πανεπιστήµιο, καθώς καταδεικνύουν πολιτικές επιλογές που δεν οδηγούν στην αναβάθµιση
των Ελληνικών ΑΕΙ, ούτε βέβαια συνάδουν µε πολιτική που στόχο έχει τη βελτίωση της
παρεχόµενης Τριτοβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης. Όπως γίνεται εδώ και καιρό, για µια
ακόµα φορά το κράτος στηρίζεται στο φιλότιµο των διδασκόντων µελών ΔΕΠ και
επιστηµονικών συνεργατών, προκειµένου τα ΑΕΙ να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία στις
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διεθνείς λίστες κατάταξης και να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε όλες τις διαδικασίες αυστηρής
αξιολόγησης όπως αυτές προβλέπονται από το νόµο.
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
υπερασπιζόµενο το Δηµόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και το διδακτικό και
ερευνητικό έργο των ελληνικών πανεπιστηµίων, και έχοντας άµεση γνώση του υψηλού
επιστηµονικού επιπέδου γνώσης και παιδαγωγικής κατάρτισης που παρέχει η Φιλοσοφική
Σχολή του ΕΚΠΑ στους πτυχιούχους της, απορρίπτει κάθε προσπάθεια απαξίωσης των
πτυχίων του Ελληνικού Πανεπιστηµίου και ζητεί από το ΥΠΕΠΘ την απόσυρση του
συγκεκριµένου άρθρου.
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