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Πξνο: Μέιε καο            

 
Αλαθνίλωζε 

 

ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «Εζληθή Αξρή Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο, Εηδηθνί 

Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίωλ Έξεπλαο Αλώηαηωλ Εθπαηδεπηηθώλ Θδξπκάηωλ, Εξεπλεηηθώλ θαη 

Σερλνινγηθώλ Φνξέωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 50 αλαθέξεηαη όηη ε είζνδνο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό θιάδν, κεηά θαη ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε, ζα πξνβιέπεηαη γηα: 

 

 Απνθνίηνπο ΑΕΘ ηεο εκεδαπήο 

 Απνθνίηνπο εθπαηδεπηηθώλ Θδξπκάηωλ ηεο αιινδαπήο εθόζνλ έρνπλ αλαγλώξηζε αθαδεκαϊθήο 

ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο από ηνλ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

 Καηόρνπο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ βάζεη ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΕΚ 

 Καηόρνπο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηινπ ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε ζπλαθή ηίηιν ζπνπδώλ γηα θιάδν εθπαηδεπηηθνύ. 

Σν ζέκα ην νπνίν έρεη πξνθύςεη ζε ζρέζε κε ηα πηπρία ησλ θνιεγίσλ δελ είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λόκνπ, αιιά απνηειεί επαθόινπζν παιαηόηεξσλ λνκνζεηηθώλ 

ξπζκίζεσλ. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Η επαγγεικαηηθή ηζνδπλακία ησλ πηπρίσλ ησλ θνιεγίσλ κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ηεο 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο θαζηεξώζεθε κε ηνλ Ν.4093/2012 (ππνπαξάγξαθνο 16 ηεο παξαγξάθνπ Θ΄) 

θαη ίζρπζε θαλνληθόηαηα θαη εθαξκόζηεθε θαη ζηελ ηειεπηαία πξόζθιεζε γηα έληαμε ζηνπο 

πίλαθεο αλαπιεξσηώλ (ΦΔΚ 1283/Β/11-4-2018).  

 

ηνλ Ν.4589/29-01-2019 (άξζξν 54) νξίδεηαη όηη: «Τα πηπρία πνπ ρνξεγνύληαη από εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηά αποκλειστικά, εθόζνλ έρνπλ αλαγλώξηζε αθαδεκαϊθήο 

ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο από ηνλ Δηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Τίηιωλ Αθαδεκαϊθώλ θαη 

Πιεξνθόξεζεο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ζύκθωλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.».  

 

ηνλ Ν.4610/07-05-2019 (άξζξν 98) ηξνπνπνηείηαη ην Π.Γ.38/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 7εο 

Σεπηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ», θαηαξγείηαη ην 

πκβνύιην Αλαγλωξίζεωο Επαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ (.Α.Ε.Π.) θαη νξίδεηαη όηη ε αλαγλώξηζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο αζθήζεωο επαγγέικαηνο, ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία 2005/36/ΕΚ, γίλεηαη κε βεβαίωζε ηνπ 

Α.Σ.Ε.Ε.Ν. (Απηνηειέο Τκήκα Εθαξκνγήο ηεο Επξωπαϊθήο Ννκνζεζίαο) ην νπνίν, ωο αξκόδηα αξρή, 

απνθαίλεηαη επί ηωλ αηηήζεωλ αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ… 

 

Με ηνλ Ν.4635/2019 (άξζξν 168) γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4610/2019 θαη επαλαθέξνληαη ζε 

ηζρύ νη θαηαξγεζείζεο δηαηάμεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηζνδπλακία ηωλ πηπρίωλ ηωλ θνιεγίωλ κε 

ηνπο ηίηινπο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο. 
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ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο δελ κπνξεί λα «ηζνπεδώλνληαη» από ηελ 

Κπβέξλεζε ηα πηπρία θαη λα εμηζώλνληαη κε απηά ησλ θνιεγίσλ. 

 

Σν ηνπίν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα αθεζεί ζε αζύδνηε ιεηηνπξγία, όπνπ 

ακθίβνιεο πνηόηεηαο ηδξύκαηα, ρωξίο θαλέλαλ έιεγρν (π.ρ. πνηνη δηδάζθνπλ, πνηα είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θιπ), ζα «εκπνξεύνληαη» ηηο αγωλίεο θαη ηηο ειπίδεο λέωλ αλζξώπωλ θαη ηωλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

Η Κπβέξλεζε έρεη ηελ απόιπηε επζύλε λα μεθηλήζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη αλ δελ ην θάλεη ζα 

εληζρύζεη όιεο απηέο ηηο θωλέο πνπ αθήλνπλ ππνλννύκελα ή θαη επζείεο θαηεγνξίεο όηη πξνζπαζεί λα 

ζηείιεη «πειάηεο» ζε ηδηωηηθά ζπκθέξνληα. 

 

Η ηζνδπλακία ησλ ηίηισλ ησλ θνιεγίσλ κε ηνπο ηίηινπο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, όπσο θάπνηνη ζέινπλ 

λα εκθαλίδνπλ, αιιά πνιηηηθή απόθαζε ηεο θάζε Κπβέξλεζεο. 

 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο «ν Μαθξπγηάλλεο» δεηά άκεζα ηελ 

απόζπξζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, λα «παγώζνπλ» όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηα 

πηπρία ησλ θνιεγίσλ θαη λα μεθηλήζεη νπζηαζηηθόο δηάινγνο γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα πνπ αθνξά 

νιόθιεξε ηελ θνηλωλία θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα δξνκνινγείηαη κε ζπλερείο παξεκβάζεηο ζε 

δηάθνξνπο λόκνπο. 

 

 

      Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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