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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 
 

ΚΟΙΝ.:  Βουλευτή κ. 
           - Μάξιμο Χαρακόπουλο 

                                                                                        (Δια της Βουλής των Ελλήνων)  

 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 1257/6-12-2022» 
  
     
      Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις των νόμων 4521/2018(Α΄38), 4559/2018 (Α ΄142), 4589/2019 (Α΄ 13) 
και 4610/2019 (Α΄ 70), πραγματοποιήθηκε η αναδιαμόρφωση του χάρτη της ανώτατης 
εκπαίδευσης της χώρας με τις συνέργειες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δηλαδή τις κατ’ 
ουσίαν εντάξεις ή δια απορροφήσεως συγχωνεύσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων από τα Πανεπιστήμια. Η αναδιάταξη της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στα 
περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
προβλέψεις των προαναφερθέντων νόμων, φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ οι οποίοι κατά το χρόνο 
ίδρυσης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων δεν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
στο τμήμα εισαγωγής τους. 

Η προαναφερόμενη αναδιάρθρωση, με τις εκτεταμένες μεταβολές που επέφερε στην 
ανώτατη εκπαίδευση, διαμόρφωσε νέα δεδομένα αλλά και ζητήματα μεταξύ των οποίων και 
το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων, 
ομότιτλων με τμήματα ΤΕΙ για τους αποφοίτους των οποίων (Τμημάτων ΤΕΙ) έχουν γίνει οι 
απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. αδειοδότηση ή σύσταση κλάδου από το καθ’ ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο) ή έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα. Το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης 
αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων αφορά και στα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο της ως άνω αναδιάρθρωσης, τα οποία είναι ομότιτλα με προϋπάρχοντα 
πανεπιστημιακά Τμήματα άλλων ΑΕΙ ή έχουν δικό τους μοναδικό τίτλο. 

  Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο αναφορικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των 
αποφοίτων των πανεπιστημίων της χώρας, με το άρθρο 81 παρ. 3 του ν.4009/2011 (Α΄195) 
καταργήθηκε ρητά το άρθρο 6 του ν. 1268/1982(Α΄ 87), όπως είχε συμπληρωθεί και ίσχυε, 
και δεν υφίσταται πλέον στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ανώτατης εκπαίδευσης 
αυτοτελής νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης περί 
επαγγελματικής κατοχύρωσης πτυχιούχων πανεπιστημιακού τμήματος με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι στα 
προεδρικά διατάγματα που εκδίδονταν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες καταργηθείσες 
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διατάξεις του ν.1268/1982 γίνεται ενδεικτική περιγραφή των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων που οι πτυχιούχοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν με βάση τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και 
αναφέρονται επίσης ενδεικτικά οι φορείς στους οποίους θα μπορούσαν να απασχοληθούν. 

Με τα διατάγματα αυτά συνεπώς δεν καθορίζονταν επαγγελματικά δικαιώματα με την 
έννοια της διαμόρφωσης ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική άσκηση 
δραστηριοτήτων στο επιστημονικό πεδίο των πτυχιούχων. 

Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους 
πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους 
από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του 
ενδιαφερόμενου Τμήματος που το ρυθμίζουν με διαφορετική διαδικασία και στη βάση 
ειδικών διατάξεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εναπόκειται στους οικείους φορείς και Υπουργεία, με τις 
αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται οι προαναφερθείσες μεταβολές στο χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υπαγωγή όλων των 
αποφοίτων των νέων Τμημάτων στο οικείο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. 

  Ειδικότερα, το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (Α΄13), εντάχθηκε στη Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, ενώ ο πρώτος κύκλος σπουδών του ορίστηκε σε δέκα (10) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, δόθηκε η δυνατότητα, 
υπό προϋποθέσεις, στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου 
υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. 
εισαγωγής τους, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν 
επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας - 
Αγροτεχνολογίας ή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
     Συγκεκριμένα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  
Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα 
με το αρ27997/22/ΓΠ/14-12-2022 έγγραφο του ίδιου Πανεπιστημίου «… ακολούθησε 
δεύτερη συνάντηση τον Ιούνιο του 2021 μεταξύ της Προέδρου του Τμήματος, του 
Αναπληρωτή Προέδρου, μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας και του 
Προέδρου του τοπικού Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕ Κεντρικής Ελλάδας. Κατά τη συνάντηση 
διευκρινίστηκε από τον Πρόεδρο του τοπικού Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕ ότι για την 
κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα έπρεπε να προηγηθεί η αξιολόγηση του 
Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές, να πιστοποιηθεί το Πρόγραμμα Σπουδών του και 
κατόπιν, με κοινή συμφωνία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΘΑΕ και ΓΕΩΤΕ, 
να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας- 
Αγροτεχνολογίας… 
     Τον Ιούνιο του 2022 το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας κατέθεσε προς την ΕΘΑΕ 
αίτηση αξιολόγησης υποβάλλοντας τον αντίστοιχο φάκελο.   
     Το Νοέμβριο του 2022 (από 14 έως 19 Νοεμβρίου) πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του 
Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές και σήμερα βρισκόμαστε εν αναμονή της τελικής 
απόφασης της ΕΘΑΕ, ώστε να διεκπεραιωθεί η περαιτέρω διαδικασία κατοχύρωσης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας- 
Αγροτεχνολογίας.».                                                   
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Εσωτερική Διανομή   

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Συρίγου 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
5. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

6. Τ.Κ.Ε.                                     
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