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Συνάδελφε Πρόεδρε 

Απευθυνόµαστε σε εσένα και στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ώστε να 

αιτηθούµε συνάντηση µαζί σας σχετικά µε την από κοινού αντιµετώπιση των 

ραγδαίων και δυσµενών εξελίξεων που έχουν προκύψει στην ανώτατη 

Εκπαίδευση. Όπως θα γνωρίζετε  µε βάση το πρόσφατο άρθρο 50 του 

Ν.4653/20 του Υπουργείου Παιδείας: «5. 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 ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από 

τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 

Πληροφόρησης (∆.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.» 

Σε εφαρµογή του Νόµου αυτού στην εν εξελίξει προκήρυξη πρόσληψης 

Εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ 2ΓΣ/2019) γίνονται πλέον δεκτά και µη αναγνωρισµένα 

από το ∆ΟΑΤΑΠ πτυχία. Όπως µάλιστα προέκυψε από ερώτηση στη Βουλή : 

«Πρόσφατα το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχισε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο µε 



  

διάρκεια φοίτησης πέντε εξαµήνων µε πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ µε 

διάρκεια φοίτησης πέντε ετών! Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., προκειµένου να προχωρήσει 

στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική 

σύγκριση των Προγραµµάτων Σπουδών των δυο σχολών. Είναι αυτή 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη και δίκαιη διαδικασία; Όπως είναι κατανοητό 

ουσιαστικά ανοίγει ο δρόµος για τη συνολική αναγνώριση των πτυχίων που 

χορηγούν ιδιωτικά κολέγια τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα µας.» 

Επειδή στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό του ΑΣΕΠ (καθώς και σε πολλούς 

επόµενους που θα ακολουθήσουν) υπάρχει η πρόβλεψη διορισµού 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών (ΠΕ81 Πολιτικών - Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 

Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χηµικών 

Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής κλπ) και σε εφαρµογή της πρόσφατης 

απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής ότι: «Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσµικό, επιστηµονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η 

πολιτική άκριτης εµπορευµατοποίησης της Παιδείας και Νοµοθετικής εξίσωσης 

διαφορετικών επιπέδων επιστηµονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.» 

ζητάµε από κοινού συνάντηση, ώστε να δροµολογηθούν ενέργειες 

Νοµικές, αλλά και όποιες άλλες προκύψουν για τη σαφέστατη αυτή 

υποβάθµιση που ανοίγει επικίνδυνους δρόµους για το ∆ηµόσιο Συµφέρον 

και τη ∆ηµόσια Ασφάλεια. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
 

 

 


