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Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για επαγγελματικά δικαιώματα
Διαφωνεί ίο Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας-Λα
κωνίας ίου Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
με την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
αποφοίτων ΚΕΜΕ Ειδικότερα ο σύλλογος με
μια μακροσκελή επιστολή του άνω των 2.000 λέξεων
προς τους βουλευτές Μεσσηνίας και Λακωνίας ζητεί
μεταξύ άλλων και τα εξής
Διασφάλιση της παροχής της εκπαιδευτικής
των κολλεγίων στην Ελλάδα κατά το
πρότυπο ακριβώς του δικαιοπάροχου πανεπιστημίου
με όρους εισαγωγής των σπουδαστών αξιολόγηση
των προσόντων του διδακτικού προσωπικού χώρους
διάρκεια σπουδών προσόντα υποψηφίων διδασκαλία
κλπ Τη θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής που θα
διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις επιστημονικής
ανεξαρτησίας και διαφάνειας και θα αποδίδει
το δικαίωμα μεταφοράς επαγγελματικών δικαιωμάτων
όπως αυτά προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες
για τους κατέχοντες τίτλο προπτυχιακών σπουδών Η
επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απαρτίζεται από ένα
δραστηριότητας

κατάρτισης

Καθηγητή Πανεπιστημίου των Σχολών Επαγγελμάτων
Υγείας ένα Καθηγητή του αντίστοιχου τμήματος προς
εξέταση τίτλου σπουδών καθώς και τον εκπρόσωπο
του οικείου ΝΠΔΔ Σκοπός της επιτροπής θα είναι η
διερεύνηση της ορθότητας των διαδικασιών κλινικής
και πρακτικής άσκησης και η σύγκριση των προγραμμάτων
προπτυχιακών σπουδών με τα αντίστοιχα τμήματα
των ελληνικών ΑΕΙ Εάν προκύψουν ουσιώδεις διαφορές
σε γνωστικά αντικείμενα η ανεξάρτητη επιτροπή
κατόπιν πρόσβασης στα πλήρη στοιχεία του
φακέλου οφείλει να επιβάλλει τα κατάλληλα αντισταθμιστικά
μέτρα όπως εξετάσεις σε μαθήματα με ευθύνη
των τμημάτων των αντίστοιχων ΑΕΙ είτε πραγματοποίηση
αξιολόγησης

υγείας και την ελάχιστη εναρμόνιση της εκπαίδευσης
Εφαρμογή των δικλείδων ασφαλείας για να μην
εμμέσως το άρθρο 16 του Συντάγματος
όπως ακριβώς προτείνεται στο νέο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας που κατατίθεται και αναφέρεται
για πτυχία που προέρχονται από συμφωνίες δικαιόχρησης
μεταξύ ΑΕΙ του εξωτερικού για σπουδές που έγιναν σε
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Κολέγια στην
Ελλάδα για ακαδημαϊκή ισοδυναμία στο οποίο πρέπει
να προστεθεί και η χορήγηση επαγγελματικής ισοτιμίας
καταπατηθεί

αντίστοιχης πρακτικής άσκησης με όρους προϋποθέσεις
και εποπτεία του αντίστοιχου ΝΠΔΔ
Επαναξιολόγηση όλων των τίτλων σπουδών που
έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΜΕ σύμφωνα με τα παραπάνω
και με τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία

Εφαρμογή ρύθμισης για την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων αντίστοιχης με αυτής της ακαδημαϊκής
αναγνώρισης αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων
από το ΔΟΑΤΑΠ όπως προτείνονται στο νέο κατατεθέν
νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας οι διατάξεις του
οποίου ορθώς απαιτούν την πραγματοποίηση σπουδών
στην αλλοδαπή ενώ θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και

2020 3072/7-5-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών

για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας
από την ανεξάρτητη επιτροπή που προτείνεται
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Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την αντιστοίχιση/εξομοίωση των
πτυχίων 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ
Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων
400.000 αποφοίτων ΤΕΙ
Ως Σύλλογοι Αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. εκφράζουμε για ακόμα μία φορά την αγανάκτησή μας για την
αδιαφορία που επιδεικνύει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση απέναντι στο δίκαιο αίτημά της
αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών
δομών.
Επί του εν λόγω ζητήματος η κα Κεραμέως και ο κος Συρίγος έχουν στα χέρια τους τόσο τις δικές μας
προτάσεις, όσο και το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α.) σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης (Αρ. Πρωτ. 66264/01-06-2022), αλλά και προτάσεις
από διάφορους φορείς και συλλόγους. Πάρα ταύτα η Κυβέρνηση προέβη σε μεταμεσονύκτια κατάθεση
ενός σχεδίου νόμου, για την ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς να λάβει υπόψη τα ανωτέρω και τα εκατοντάδες
σχόλια που κατέθεσαν οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στη δημόσια διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα το
προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην
ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου
ξεφεύγει κανένα νέο.
Για ακόμα μία φορά, τονίζουμε δημοσίως τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημένη η
θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των νέων
ακαδημαϊκών δομών:
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα
με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των
Πανεπιστημίων.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αξιώνεται η άμεση κύρωση διατάξεων, εντός του εν λόγω σχεδίου νόμου που
να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα
αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων
4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.
Ακολουθεί το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α.) σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης όπως κατατέθηκε από τον Σύλλογο
Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με αρ. πρωτ. 66264/01-06-2022 στο Υπουργείο
Παιδείας:

«Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση εξομοίωση-ισοτίμηση των
πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να
συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας, δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί
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και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων
των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση
για κάθε ίδρυμα χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με τα πτυχία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της
καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει
ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται,
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των
υποχρεώσεων που αφορούν σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/
και την ανάθεση συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα
μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς
Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε Τμήματος. Οι
προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν για την λήψη πτυχίου, ήτοι
άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα
πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001 και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας
τρεισήμισι ετών.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών
των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του
Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι
όροι και προϋποθέσεις για τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.
2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε η απευθείας αντιστοίχιση
και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος
προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και
επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά διάρκειας
φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε
ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30)
τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό
μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ. 5, Τμήμα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και
διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή
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του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90)
τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και
διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή
του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90)
τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS)και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την επιτυχή εξέταση στα
προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή ύστερα από απόφαση Συγκλήτου
περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3, αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με
το πτυχίο του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/
Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου
ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου
ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών ΒιοϊατρικήςΤεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και
οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ/
Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιβλιοθηκονομίας του
ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας

http://www.foititikanea.gr/
Publication date: 13/07/2022 23:07
Alexa ranking (Greece): 702
link

και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά
μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν
να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ
Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ
Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/ Κατεύθυνση
Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση
Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής &Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση
Αισθητικής &Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή
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Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών Ποτών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής
Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση
Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Αγανάκτηση σε Συλλόγους Αποφοίτων ΤΕΙ για το νομοσχέδιο στην Ανώτατη
Εκπαίδευση

Τι αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση
Ανακοίνωση αναφορικά με το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση εξέδωσαν οι Σύλλογοι Αποφοίτων
ΤΕΙ και συγκεκριμένα ο Σύλλογος απόφοιτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΚΑΙ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. όπως και ο Σύλλογος
φοιτητών και αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης, στην οποία αναφέρουν:

Οι Σύλλογοί μας εκφράζουν για ακόμα μία φορά την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία που επιδεικτικά
επιδεικνύει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας για
αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.
Επί του εν λόγω ζητήματος η κα Κεραμέως και ο κος Συρίγος έχουν στα χέρια τους τόσο τις δικές μας
προτάσεις, όσο και το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α.) σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης (Αρ. Πρωτ. 66264/01-06-2022), αλλά και προτάσεις
από διάφορους φορείς και συλλόγους. Πάρα ταύτα η Κυβέρνηση προέβη σε μεταμεσονύκτια κατάθεση
ενός σχεδίου νόμου, για την ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς να λάβει υπόψη τα ανωτέρω και τα εκατοντάδες
σχόλια που κατέθεσαν οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στη δημόσια διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα το
προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Για ακόμα μία φορά, τονίζουμε δημοσίως τους λόγους για τους οποίους είναι επιβεβλημένη η
θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των νέων
ακαδημαϊκών δομών:
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι.
Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών πτυχίων με τα νέα
πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής
(Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..
Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα
πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους,
πόσο μάλλον όταν βάσει:
α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα
με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των
Πανεπιστημίων.
Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι θα
αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αντιστοίχισης ή εξομοίωσης, ως εκ
τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη αξίωση.
Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος
των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια.
Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από τις
ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο
επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και
ότι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία
αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων.
Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της
θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα
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αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασιών
αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε χρήζουν αλλαγής ο
υπαλληλικός κώδικας, το Π.Δ. 50 που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια εκδιδόμενα επαγγελματικά
δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων αποφοίτων, και όλων των κομμάτων
της Βουλής.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν κατατεθεί ήδη
επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ,
ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).
Λόγω του ότι πρόκειται για μια ολιστική πρόταση με νομικό και ακαδημαϊκό έρεισμα που προβλέπει
διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων
(επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αξιώνεται η άμεση κύρωση διατάξεων, εντός του εν λόγω σχεδίου νόμου που
να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα
αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων
4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.
Ακολουθεί το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε
μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης όπως κατατέθηκε από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με αρ. πρωτ. 66264/01-06-2022 στο Υπουργείο Παιδείας:
«Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση εξομοίωση-ισοτίμηση των
πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να
συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας, δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί
και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων
των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση
για κάθε ίδρυμα χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με τα πτυχία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της
καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει
ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται,
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των
υποχρεώσεων που αφορούν σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/
και την ανάθεση συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα
μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς
Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε Τμήματος. Οι
προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν για την λήψη πτυχίου, ήτοι
άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα
πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001 και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας
τρεισήμισι ετών.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών
των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του
Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι
όροι και προϋποθέσεις για τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.
2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε η απευθείας αντιστοίχιση
και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος
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προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και
επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά διάρκειας
φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε
ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30)
τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό
μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ. 5, Τμήμα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και
διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή
του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90)
τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και
διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή
του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους
πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90)
τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS)και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την επιτυχή εξέταση στα
προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή ύστερα από απόφαση Συγκλήτου
περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3, αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με
το πτυχίο του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά,
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/
Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου
ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το
πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου
ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση
Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών ΒιοϊατρικήςΤεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά
μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
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Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και
οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ/
Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιβλιοθηκονομίας του
ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά
μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν
να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ
Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ
Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/ Κατεύθυνση
Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση
Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής &Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση
Αισθητικής &Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου
με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή
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Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση
του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να
ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν
αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών Ποτών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση
και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής
Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και
ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση
Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του
πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
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ΠΣΦ: Καταγγέλει μεθοδεύσεις στη διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων

ΠΣΦ: Καταγγέλει μεθοδεύσεις στη διαδικασία
ισοτιμίας των πτυχίων
13/07/2022
1648
ΑρχικήΠολιτική
Μια σειρά από μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια) καταγγέλλει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, τα
συναρμόδια υπουργεία και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σε ανακοίνωση του:
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Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιστολή του Π.Σ.Φ. κοινοποιείται και προς το Τεχνικό,
Οικονομικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών,
τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελματίες,
συντάσσονται με τους φυσικοθεραπευτές σε αυτή τη μάχη.
Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει ότι οι μεθοδεύσεις ξεκινούν με αυτόν –
καθαυτόν τον ν. 4736/2020 που προβλέπει την εξίσωση των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς
των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς καταστρατηγείται και ουσιαστικά καταργείται ο ιδρυτικός νόμος των
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ν. 3696/2008 που προέβλεπε ότι «…Οι βεβαιώσεις, τα
πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι
ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης,
όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.».
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται, αφού ο ν. 4736/2020, για να μπορέσει
να στηριχθεί συνταγματικά η ισοτιμία των πτυχίων των κολλεγίων, «πατάει» πάνω στην κοινοτική οδηγία
2005/36/ΕΚ, παραποιώντας τη βάναυσα όμως, καθώς αυτή αναφέρει στην παράγραφο 12 ότι «Η παρούσα
Οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα» και παράλληλα εισάγει δικαίωμα στην αναγνώριση και
αποφοίτους τρίτων χωρών, επειδή τα κολλέγια συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της μεγάλης Βρετανίας.
Πέραν όμως των δύο αυτών βασικών μεθοδεύσεων, που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
κατακευρανώνει στην επιστολή του στηριζόμενος σε σειρά γνωμοδοτήσεων από καθηγητές του
Συνταγματικού Δικαίου, ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει και μια σειρά από παράλληλες, ύποπτες μεθοδεύσεις που
οδηγούν σε αυτή την αναγνώριση.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην επιστολή του:

• Για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα με πανελλήνιες εξετάσεις, απαιτούνται
16.000 έως 17.000 μόρια, τη στιγμή που όρος εισαγωγής στα κολλέγια δεν υπάρχει! Π.χ. φέτος το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, όπως και το 2021, έχει την υψηλότερη βάση από το σύνολο των 35
Σχολών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής (Λάρισας) και Κτηνιατρικής
(Καρδίτσας).
• Ενώ τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή σύμφωνα με τον ν.4653/2020, τα κολλέγια
δεν αξιολογούνται από κανένα φορέα και ο έλεγχός τους επαφίεται στο Πανεπιστήμιο που παραχώρησε τη
συμφωνία franchising!
• Η διαφορά των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα Ελληνικά κολλέγια σύμφωνα με την παγκόσμια
κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι χαώδης, καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου είναι
ενταγμένο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, βρίσκεται στην θέση 769 της παγκόσμιας κατάταξης και κάποια
ελληνικά κολλέγια που χορηγούν πτυχία φυσικοθεραπευτή βρίσκονται σε θέσεις όπως η 7.694 ή 8.056
(βλέπε https://www.webometrics.info/en/Europe/United%20Kingdom και
https://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20), δηλαδή «στο πουθενά»!
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• Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στην κατώτερη θέση του Επίκουρου Καθηγητή,
απαιτούνται τρία (3) έτη τουλάχιστον ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού
διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή
αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και
πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Αντίθετα, για τους
διδάσκοντες και την εγγραφή τους στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων, απαιτείται μόνο
«Αντίγραφο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
της ημεδαπής» καθώς και «…πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται
δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.)» πράγμα που σημαίνει ότι μετά την χορήγηση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας οι
μεταναστεύσαντες για εργασία μπορούν να γίνουν και Καθηγητές.
• Τα ιδιωτικά «κολλέγια» δεν είχαν μέχρι τις 21-12-2020 θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση για τους
σπουδαστές τους, όπως φαίνεται και από την απάντηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Υγείας με
το υπ. αρ. Πρωτ/ΓΠ. Οικ.67983 «Από το έως σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπονται διατάξεις
σχετικές με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, για τους σπουδαστές των κολλεγίων, κατά την
διάρκεια των σπουδών τους» και παρά ταύτα έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
• Το αυτοτελές τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ουδόλως διασφαλίζει με αντικειμενικότητα και
επάρκεια την σύγκριση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών με αυτά των Ελληνικών ΑΕΙ.
Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Π.Σ.Φ., το ΑΤΕΕΝ αναγνωρίζει επαγγελματικά
προσόντα ή ισοδυναμία σε αποφοίτους τόσο τριετών όσο και τετραετών προγραμμάτων σπουδών χωρίς
επιβολή κανενός μέτρου αντιστάθμισης, ενώ αντιθέτως επιβάλλει μέτρα αντιστάθμισης σε αποφοίτους
που σπούδασαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γερμανία, Βουλγαρία)!
Το ΑΤΕΕΝ για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, εξετάζει κατά 95% αιτήματα αποφοίτων Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα.
Μόνο 5% αφορά αιτήματα άλλων Ευρωπαίων Πολιτών που έχουν αποφοιτήσει από τριτοβάθμια Ιδρύματα
της αλλοδαπής και έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα σε αυτές τις χώρες και εμπίπτουν στην
Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 που εκδόθηκε για να ρυθμίζει το καθεστώς της άσκησης επαγγέλματος ενός
επαγγελματία που σπούδασε σε μια χώρα και μεταναστεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για αποφοίτους ξένων
χωρών, αποφασίζει το μονομελές αυτοτελές τμήμα (ΑΤΕΕΝ) (Αρ. Πρωτ. 27718/Κ4/11-3-2022) επιβολή
γραπτής δοκιμασίας, μετά από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σε δύο (2) μαθήματα ή
πρακτική άσκηση προσαρμογής έξι (6) μηνών σε Φυσικοθεραπευτή κάτοχο επαγγελματικών προσόντων
από κράτος μέλος προέλευσης (Γερμανία) που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, αφού πρώτα ο Τμηματάρχης του ΑΤΕΕΝ έκανε «τη σύγκριση των αντικειμένων που διδάχτηκε
ο ενδιαφερόμενος με τα αντικείμενα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών» και θα εξεταστεί στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος να εξεταστεί σε
μαθήματα ομοειδή των τίτλων των μαθημάτων.
Αντίθετα οι υποψήφιοι των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») λαμβάνουν Επαγγελματική
Ισοτιμία και τελευταία Επαγγελματική Ισοδυναμία, σύμφωνα με την οποία, δεν απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος από άλλη χώρα!
• Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΤΕ) μέχρι σήμερα
δεν ισοτιμήθηκαν με τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που αποφοιτούν από τα
ιδρύματα από το 2019. Αντίθετα όμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αυτοτελούς τμήματος του
Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ισοτιμούνται οι απόφοιτοι των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(«κολλέγια») επαγγελματικά μέχρι το 2019 με τους αποφοίτους των ΤΕΙ (ΤΕ) και μετά το 2019 αυτόματα
με τους αποφοίτους των τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων!
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κλείνει την επιστολή του ζητώντας μια σειρά αυτονόητων, όπως τα χαρακτηρίζει,
αιτημάτων, που είναι τα εξής:

Διασφάλιση της παροχής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των κολλεγίων στην Ελλάδα, κατά το
πρότυπο ακριβώς του δικαιοπάροχου πανεπιστημίου, με όρους εισαγωγής των σπουδαστών,
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αξιολόγηση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, χώρους, διάρκεια σπουδών, προσόντα
υποψηφίων, διδασκαλία κλπ.
Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής, που θα διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις επιστημονικής
κατάρτισης, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και θα αποδίδει το δικαίωμα μεταφοράς επαγγελματικών
δικαιωμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες για τους κατέχοντες τίτλο
προπτυχιακών σπουδών.
Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απαρτίζεται από ένα Καθηγητή Πανεπιστημίου των Σχολών
Επαγγελμάτων Υγείας, ένα Καθηγητή του αντίστοιχου τμήματος προς εξέταση τίτλου σπουδών καθώς και
τον εκπρόσωπο του οικείου ΝΠΔΔ. Σκοπός της επιτροπής θα είναι η διερεύνηση της ορθότητας των
διαδικασιών κλινικής και πρακτικής άσκησης και η σύγκριση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών
με τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Εάν προκύψουν ουσιώδεις διαφορές σε γνωστικά
αντικείμενα, η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν πρόσβασης στα πλήρη στοιχεία του φακέλου
οφείλει να επιβάλλει τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα όπως εξετάσεις σε μαθήματα με ευθύνη των
τμημάτων των αντίστοιχων ΑΕΙ είτε πραγματοποίηση αντίστοιχης πρακτικής άσκησης με όρους,
προϋποθέσεις και εποπτεία του αντίστοιχου ΝΠΔΔ.
Επαναξιολόγηση όλων των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΜΕ, σύμφωνα με τα
παραπάνω και με τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία C (2020) 3072/7-5-2020 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας και την ελάχιστη
εναρμόνιση της εκπαίδευσης.
Εφαρμογή των δικλείδων ασφαλείας για να μην καταπατηθεί εμμέσως το άρθρο 16 του
Συντάγματος όπως ακριβώς προτείνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που
κατατίθεται και αναφέρεται για πτυχία που προέρχονται από συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ ΑΕΙ
του εξωτερικού για σπουδές που έγιναν σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια) στην
Ελλάδα για ακαδημαϊκή ισοδυναμία, στο οποίο πρέπει να προστεθεί και η χορήγηση επαγγελματικής
ισοτιμίας.
Εφαρμογή ρύθμισης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αντίστοιχης με αυτής της
ακαδημαϊκής αναγνώρισης αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως προτείνονται στο
νέο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διατάξεις του οποίου ορθώς απαιτούν την
πραγματοποίηση σπουδών στην αλλοδαπή, ενώ θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και για τη χορήγηση
της επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας από την ανεξάρτητη επιτροπή που προτείνεται.
Άμεση συνάντηση, για να συζητηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην επιστολή.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
IEK
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
ΠΣΦ
πτυχία
ΤΕΙ
φυσικοθεραπεία
Φυσικοθεραπευτής
Προηγούμενο άρθροΚέντρα Υγείας: Αυξήθηκαν οι νοσηλευτές και μειώθηκαν οι γιατροί το 2021
Επόμενο άρθροΚένταυρος: Γιατί οι ιολόγοι ανησυχούν – Έφτασε και στην Ευρώπη
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ΠΣΦ: Το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στα νομοθετικώς
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας
Σειρά μεθοδεύσεων πίσω από τη διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων των κολλεγίων καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Μια σειρά από μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια) καταγγέλλει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, τα
συναρμόδια υπουργεία και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών –
Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.
H επιστολή του Π.Σ.Φ. κοινοποιείται και προς το Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας, τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Επισκεπτών Υγείας, καθώς, όπως σημειώνει ο ΠΣΦ, οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελματίες,
συντάσσονται με τους φυσικοθεραπευτές σε αυτή τη μάχη.
Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει ότι οι μεθοδεύσεις ξεκινούν με αυτόνκαθαυτόν τον ν. 4736/2020 που προβλέπει την εξίσωση των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς
των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς καταστρατηγείται και ουσιαστικά καταργείται ο ιδρυτικός νόμος των
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ν. 3696/2008 που προέβλεπε ότι «…Οι βεβαιώσεις, τα
πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι
ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης,
όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.».
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., ‘’οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται, αφού ο ν. 4736/2020, για να μπορέσει
να στηριχθεί συνταγματικά η ισοτιμία των πτυχίων των κολλεγίων, «πατάει» πάνω στην κοινοτική οδηγία
2005/36/ΕΚ, παραποιώντας τη βάναυσα όμως, καθώς αυτή αναφέρει στην παράγραφο 12 ότι «Η παρούσα
Οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα» και παράλληλα εισάγει δικαίωμα στην αναγνώριση και
αποφοίτους τρίτων χωρών, επειδή τα κολλέγια συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της μεγάλης Βρετανίας.
Πέραν όμως των δύο αυτών βασικών μεθοδεύσεων, που ο Π.Σ.Φ. αναφέρει στην επιστολή του
στηριζόμενος σε σειρά γνωμοδοτήσεων από καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει
και μια σειρά από παράλληλες, ύποπτες μεθοδεύσεις που οδηγούν σε αυτή την αναγνώριση.’’
Oπως αναφέρει ο Π.Σ.Φ. στην επιστολή του:
Για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα με πανελλήνιες εξετάσεις,
απαιτούνται 16.000 έως 17.000 μόρια, τη στιγμή που όρος εισαγωγής στα κολλέγια δεν υπάρχει!
Π.χ. φέτος το Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, όπως και το 2021, έχει την υψηλότερη
βάση από το σύνολο των 35 Σχολών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής
(Λάρισας) και Κτηνιατρικής (Καρδίτσας).
Ενώ τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή σύμφωνα με τον ν.4653/2020, τα
κολλέγια δεν αξιολογούνται από κανένα φορέα και ο έλεγχός τους επαφίεται στο Πανεπιστήμιο που
παραχώρησε τη συμφωνία franchising!
Η διαφορά των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα Ελληνικά κολλέγια σύμφωνα με την παγκόσμια
κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι χαώδης, καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου
είναι ενταγμένο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, βρίσκεται στην θέση 769 της παγκόσμιας κατάταξης και
κάποια ελληνικά κολλέγια που χορηγούν πτυχία φυσικοθεραπευτή βρίσκονται σε θέσεις όπως η
7.694 ή 8.056 (βλέπε https://www.webometrics.info/en/Europe/United%20Kingdom και
https://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20), δηλαδή «στο πουθενά»!
Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στην κατώτερη θέση του Επίκουρου
Καθηγητή, απαιτούνται τρία (3) έτη τουλάχιστον ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση
του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα
του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό
επιστημονικό πεδίο και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου
κύρους. Αντίθετα, για τους διδάσκοντες και την εγγραφή τους στο Μητρώο Διδασκόντων των
Κολλεγίων, απαιτείται μόνο «Αντίγραφο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής» καθώς και «…πτυχία που
χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση
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ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)»
πράγμα που σημαίνει ότι μετά την χορήγηση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας οι
μεταναστεύσαντες για εργασία μπορούν να γίνουν και Καθηγητές.
Τα ιδιωτικά «κολλέγια» δεν είχαν μέχρι τις 21-12-2020 θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση για τους
σπουδαστές τους, όπως φαίνεται και από την απάντηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου
Υγείας με το υπ. αρ. Πρωτ/ΓΠ. Οικ.67983 «Από το έως σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν
προβλέπονται διατάξεις σχετικές με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, για τους
σπουδαστές των κολλεγίων, κατά την διάρκεια των σπουδών τους» και παρά ταύτα έχουν λάβει
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Το αυτοτελές τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ουδόλως διασφαλίζει με αντικειμενικότητα
και επάρκεια την σύγκριση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών με αυτά των Ελληνικών ΑΕΙ.
Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Π.Σ.Φ., το ΑΤΕΕΝ αναγνωρίζει επαγγελματικά
προσόντα ή ισοδυναμία σε αποφοίτους τόσο τριετών όσο και τετραετών προγραμμάτων σπουδών
χωρίς επιβολή κανενός μέτρου αντιστάθμισης, ενώ αντιθέτως επιβάλλει μέτρα αντιστάθμισης σε
αποφοίτους που σπούδασαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γερμανία, Βουλγαρία)!
Το ΑΤΕΕΝ για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, εξετάζει κατά 95% αιτήματα αποφοίτων Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα.
Μόνο 5% αφορά αιτήματα άλλων Ευρωπαίων Πολιτών που έχουν αποφοιτήσει από τριτοβάθμια Ιδρύματα
της αλλοδαπής και έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα σε αυτές τις χώρες και εμπίπτουν στην
Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 που εκδόθηκε για να ρυθμίζει το καθεστώς της άσκησης επαγγέλματος ενός
επαγγελματία που σπούδασε σε μια χώρα και μεταναστεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για αποφοίτους ξένων
χωρών, αποφασίζει το μονομελές αυτοτελές τμήμα (ΑΤΕΕΝ) (Αρ. Πρωτ. 27718/Κ4/11-3-2022) επιβολή
γραπτής δοκιμασίας, μετά από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σε δύο (2) μαθήματα ή
πρακτική άσκηση προσαρμογής έξι (6) μηνών σε Φυσικοθεραπευτή κάτοχο επαγγελματικών προσόντων
από κράτος μέλος προέλευσης (Γερμανία) που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, αφού πρώτα ο Τμηματάρχης του ΑΤΕΕΝ έκανε «τη σύγκριση των αντικειμένων που διδάχτηκε
ο ενδιαφερόμενος με τα αντικείμενα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών» και θα εξεταστεί στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος να εξεταστεί σε
μαθήματα ομοειδή των τίτλων των μαθημάτων.
Αντίθετα οι υποψήφιοι των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») λαμβάνουν Επαγγελματική
Ισοτιμία και τελευταία Επαγγελματική Ισοδυναμία, σύμφωνα με την οποία, δεν απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος από άλλη χώρα!
Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΤΕ) μέχρι
σήμερα δεν ισοτιμήθηκαν με τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που αποφοιτούν
από τα ιδρύματα από το 2019. Αντίθετα όμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αυτοτελούς
τμήματος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ισοτιμούνται οι απόφοιτοι των Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης («κολλέγια») επαγγελματικά μέχρι το 2019 με τους αποφοίτους των ΤΕΙ (ΤΕ) και μετά
το 2019 αυτόματα με τους αποφοίτους των τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ελληνικών
Πανεπιστημίων!
Ο Π.Σ.Φ. κλείνει την επιστολή του ζητώντας μια σειρά αυτονόητων, όπως τα χαρακτηρίζει, αιτημάτων,
που είναι τα εξής:
Διασφάλιση της παροχής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των κολλεγίων στην Ελλάδα, κατά το
πρότυπο ακριβώς του δικαιοπάροχου πανεπιστημίου, με όρους εισαγωγής των σπουδαστών,
αξιολόγηση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, χώρους, διάρκεια σπουδών, προσόντα
υποψηφίων, διδασκαλία κλπ.
Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής, που θα διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις επιστημονικής
κατάρτισης, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και θα αποδίδει το δικαίωμα μεταφοράς επαγγελματικών
δικαιωμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες για τους κατέχοντες τίτλο
προπτυχιακών σπουδών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απαρτίζεται από ένα Καθηγητή
Πανεπιστημίου των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, ένα Καθηγητή του αντίστοιχου τμήματος προς
εξέταση τίτλου σπουδών καθώς και τον εκπρόσωπο του οικείου ΝΠΔΔ. Σκοπός της επιτροπής θα
είναι η διερεύνηση της ορθότητας των διαδικασιών κλινικής και πρακτικής άσκησης και η σύγκριση
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των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Εάν
προκύψουν ουσιώδεις διαφορές σε γνωστικά αντικείμενα, η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης,
κατόπιν πρόσβασης στα πλήρη στοιχεία του φακέλου οφείλει να επιβάλλει τα κατάλληλα
αντισταθμιστικά μέτρα όπως εξετάσεις σε μαθήματα με ευθύνη των τμημάτων των αντίστοιχων ΑΕΙ
είτε πραγματοποίηση αντίστοιχης πρακτικής άσκησης με όρους, προϋποθέσεις και εποπτεία του
αντίστοιχου ΝΠΔΔ.
Επαναξιολόγηση όλων των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΜΕ, σύμφωνα με τα
παραπάνω και με τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία C (2020) 3072/7-5-2020 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας και την ελάχιστη
εναρμόνιση της εκπαίδευσης.
Εφαρμογή των δικλείδων ασφαλείας για να μην καταπατηθεί εμμέσως το άρθρο 16 του
Συντάγματος όπως ακριβώς προτείνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που
κατατίθεται και αναφέρεται για πτυχία που προέρχονται από συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ ΑΕΙ
του εξωτερικού για σπουδές που έγιναν σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια) στην
Ελλάδα για ακαδημαϊκή ισοδυναμία, στο οποίο πρέπει να προστεθεί και η χορήγηση επαγγελματικής
ισοτιμίας.
Εφαρμογή ρύθμισης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αντίστοιχης με αυτής της
ακαδημαϊκής αναγνώρισης αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως προτείνονται στο
νέο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διατάξεις του οποίου ορθώς απαιτούν την
πραγματοποίηση σπουδών στην αλλοδαπή, ενώ θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και για τη χορήγηση
της επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας από την ανεξάρτητη επιτροπή που προτείνεται.
Άμεση συνάντηση, για να συζητηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην επιστολή

