
 

 

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίασή της 286/6-5-2021, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις σχετικές ανακοινώσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ1 καθώς και της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ2, υποβάλλει στη Σύγκλητο τα ακόλουθα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

σχετικά με τη διαδικασία «αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας» από το Αυτοτελές 

Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ).  

 Τα ερωτήματα που ακολουθούν αφορούν δύο άξονες – αφενός την τεκμηρίωση / 

ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και, αφετέρου, την πρακτική διάσταση των αποφάσεων 

που καλούμαστε να εφαρμόσουμε.  

 

• Από την άνοιξη του 2020 έχουν κατατεθεί (στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας) αιτήσεις με βάση την έκδοση αποφάσεων του ΑΤΕΕΝ που προβλέπουν 

ως «αντισταθμιστικά μέτρα» την εξέταση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα 

από πανεπιστημιακά τμήματα. Αλλά ήδη μπορεί να έχουν εκδοθεί πολλές αποφάσεις 

χωρίς καμιά αντιστάθμιση: μια προσεκτική ανάγνωση των άρθρων 13 κα 14 του Π.Δ. 

38/2010 δείχνει ευθέως το πρόβλημα (= άλλο η επαγγελματική ισοδυναμία και άλλο 

η ακαδημαϊκή ισοτιμία). Αυτή τη στιγμή ΔΕΝ ξέρουμε σε πόσες περιπτώσεις έχουν 

αναγνωριστεί ισοδυναμίες χωρίς να ερωτηθεί κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Θα 

άξιζε τον κόπο να ζητήσουμε κεντρική ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 

38/2010: πόσες αιτήσεις ισοδυναμίας έχουν εγκριθεί ΧΩΡΙΣ να ζητηθεί κανένα 

αντισταθμιστικό μέτρο;  

 

• Ένα σχετιζόμενο ερώτημα είναι αν συμμετείχε στις σχετικές αποφάσεις εκπρόσωπος 

του ΔΟΑΤΑΠ. Με βάση τα άρθρα 56 και 57 του Π.Δ. 38/2010, κάτι τέτοιο είναι δυνατό 

αλλά όχι υποχρεωτικό.  

 

• Με τη διαδικασία της «επαγγελματικής ισοδυναμίας» προφανώς παρακάμπτεται η 

συζήτηση περί άρθρου 16 κτλ. και της ισότιμης αναγνώρισης των ακαδημαϊκών 

προσόντων (καθώς δεν τίθενται ερωτήματα αν τα κολέγια είναι πανεπιστήμια και αν 

τα προγράμματα σπουδών τους είναι ακαδημαϊκά ισότιμα των πανεπιστημιακών), 

αλλά θα έπρεπε να ανοίγει η συζήτηση περί ευρωπαϊκής σύγκλισης, Brexit, ECTS, 

Learning outcomes, ΠΠΔΕ κτλ. 

 

• Σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα 

έχουν προσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών τους έτσι ώστε να μπορεί να 

ποσοτικοποιείται και να αξιολογείται, με διαφανείς και αιτιολογημένους τρόπους 

και διαδικασίες, το περιεχόμενο των σπουδών και ο τρόπος που θεραπεύονται 

συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία – και που προκύπτουν συγκεκριμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Εξαρχής η υιοθέτηση του συστήματος ECTS στοχεύει στην 

 
1 H ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.deanphil.uoa.gr/fileadmin/deanphil.uoa.gr/uploads/documents/Anakoinosi_Kosmiteias_
FLS_EKPA_9.4.2021.pdf 
2 H ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2708&Itemid=445 

http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2708&Itemid=445


απρόσκοπτη συγκρισιμότητα των προγραμμάτων σπουδών, δηλαδή επιτρέπει την 

ακριβή διαπίστωση του βαθμού σύμπτωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

πτυχίων π.χ. Ψυχολογίας δύο ελληνικών ή άλλων ιδρυμάτων. Με τις διαδικασίες του 

ΑΤΕΕΝ μήπως ακυρώνουμε τις διαδικασίες σύγκλισης και σύγκρισης της ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης; 

 

• Για τους σκοπούς αυτούς λειτουργούν οι ΟμΕΑ, οι ΜΟΔΙΠ, οι διαρκείς αξιολογήσεις 

και οι διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών μας. Με αυτή τη 

λογική θα έπρεπε να είναι πολύ εύκολη (σχεδόν αυτόματη) η αναγνώριση των 

αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Παρά ταύτα, η διαδικασία αναγνώρισης μέσω του 

ΑΤΕΕΝ φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις σχετικές διαδικασίες – καθώς εκδίδονται 

αποφάσεις οι οποίες ζητούν την εξέταση μαθημάτων τα οποία ΔΕΝ αποτελούν 

υποχρεωτικό συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων σπουδών μας (και δεν 

διδάσκονται καν από μέλη των οικείων τμημάτων) – όπως στην περίπτωση 

αποφάσεων για την απαίτηση εξέτασης σε αντικείμενα όπως η «Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση» ή η «Νεοελληνική Φιλολογία» για την επαγγελματική ισοτιμία με το 

πτυχίο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είναι δυνατό τα μαθήματα 

που ορίζεται να εξεταστούν ως αντισταθμιστικά μέτρα να μην είναι αντικείμενα (και 

μάλιστα κεντρικά) του οικείου τμήματος;  

 

• Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα, στην περίπτωση των (κάποτε λεγόμενων) 

«καθηγητικών σχολών», τα τμήματα έχουν κληθεί να συμπεριλάβουν στα 

προγράμματα σπουδών τους αντικείμενα άμεσα σχετικά με την Πιστοποίηση 

Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας, τα οποία και πάλι είναι εύκολο να 

αποτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά: καλύπτουν συγκεκριμένες θεματικές περιοχές 

(με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα), περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις 

και καλύπτουν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Και πάλι, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι αποφάσεις του ΑΤΕΕΝ αγνοούν τις σχετικές διατάξεις και οδηγούν 

σε στρέβλωση ή / και ακύρωση της διαδικασίας της ΠΠΔΕ:  οι φοιτητές μας καλούνται 

να αποδείξουν ότι έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ΠΜ στα συγκεκριμένα 

πεδία (με τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα) – ενώ οι υποψήφιοι του 

ΑΤΕΕΝ κατοχυρώνουν επαγγελματική ισοτιμία με την επιτυχή εξέταση σε μικρότερο 

αριθμό αντικειμένων, τα οποία μπορεί να είναι και λιγότερο συναφή. Είναι δυνατό η 

«επαγγελματική ισοδυναμία» με τους αποφοίτους σχολών που κατοχυρώνουν την 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια να μη λαμβάνει υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις 

του νόμου; Τι άλλου είδους επαγγελματική ισοδυναμία είναι δυνατό να δοθεί για τα 

πτυχία Φιλολογίας, Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, καθώς και Αγγλικής, 

Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας; 

 

• Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει πρόνοια που να επιτρέπει σε κάποιο πανεπιστημιακό 

Τμήμα να αμφισβητήσει την (όποια) απόφαση του ΑΤΕΕΝ, ενώ την ίδια στιγμή 

προβλέπεται δυνατότητα ένστασης από την πλευρά των υποψηφίων: εδώ είναι και 

το ζήτημα που φάνηκε έντονα σε σχέση με τα επαγγελματικά επιμελητήρια – δεν 

υπάρχει νομική πρόβλεψη για εναλλακτική αντιμετώπιση. 

 



• Ειδικά στην περίπτωση των τίτλων σπουδών που εκδίδονται από ιδρύματα του 

Ηνωμένου Βασιλείου, η υπόθεση του Brexit θέτει πολλά ερωτήματα ως προς την 

«εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας». Δεδομένης της σύνδεσης πλήθους 

κολεγίων με βρετανικά πανεπιστήμια, ίσως αυτό να είναι μια πιθανή λύση για το 

μέλλον (αλλά όχι για όσους τίτλους σπουδών έχουν εκδοθεί μέχρι το 2020). Ήδη 

βέβαια όσο αφορά τα παραρτήματα αμερικανικών ιδρυμάτων δεν είναι σαφές γιατί 

θα έπρεπε να εμπίπτουν στην «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας». 

 

• Ακόμα και άσχετα από αυτό, είναι βέβαιο ότι οι απόφοιτοι τριετών προγραμμάτων 

σπουδών σε θεωρητικές επιστήμες των βρετανικών πανεπιστημίων δεν αποκτούν 

αυτόματα δικαιώματα διορισμού στην εκπαίδευση εκεί, αλλά, αντίθετα, απαιτείται 

η παρακολούθηση επιπλέον προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης (διάρκειας 

ενός ή δύο ετών – βλ. https://www.gov.uk/find-postgraduate-teacher-training-

courses). Αντίθετα, ένα πτυχίο όπως του δικού μας Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας περιλαμβάνει την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία (βλ. άρθρο 2 του Ν. 3848/2010, Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 103735/Δ2/20-06-2017 (ΦΕΚ Β 2281/05-07-2017), άρθρο 83, παρ. 

13 του Ν. 4485/2017) επιτρέπει την άσκηση επαγγέλματος διδασκαλίας και 

επομένως οι δικοί μας απόφοιτοι δεν χρειάζεται να επιδιώξουν κάποια άλλη 

πιστοποίηση. Έχουμε δεχτεί αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν τίτλους σπουδών 

που εκδόθηκαν από  ιδρύματα του ΗΒ, στων οποίων τις ιστοσελίδες αναφέρεται, 

εμμέσως πλην σαφώς, ότι το πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας που παρέχουν ΔΕΝ 

αποτελεί από μόνο του επαγγελματική κατοχύρωση για τη δυνατότητα διδασκαλίας, 

π.χ.: “Graduates can go on to careers in publishing, journalism, advertising, public 

relations, the civil service, and communications. Some choose to continue their 

studies at postgraduate level, while others undertake qualifications in teaching”. 

Αντίθετα, το δικό μας πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας περιλαμβάνει την 

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας η οποία, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που παρατέθηκε παραπάνω, ΕΙΝΑΙ “qualification in teaching” και 

επομένως οι δικοί μας απόφοιτοι δεν χρειάζεται να επιδιώξουν κάποια άλλη 

πιστοποίηση. Πώς είναι δυνατό να καλούμαστε να αναγνωρίσουμε, μέσω της 

διαδικασίας της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, επαγγελματικά 

δικαιώματα τα οποία ΔΕΝ έχουν αποκτηθεί στη χώρα προέλευσης του τίτλου 

σπουδών;  


