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Νομιμοποίηση περίπου 2.500 δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάτοχοι παράτυπων τίτλων 

σπουδών κυρίως από περιφερειακά ιδιωτικά ΤΕΕ τα οποία λειτουργούσαν παράνομα 

και στην πορεία έκλεισαν, προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας, ενώ 

παράλληλα σχεδιάζει να προχωρήσει σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσα στους επόμενους 

μήνες, μετά τις Πανελλαδικές. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο: 

«Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μελετά με προσοχή το σοβαρότατο 

ζήτημα των πτυχίων Ιδιωτικών ΤΕΕ για την περίοδο 2004-2008. Τα πτυχία αυτά 

χορηγήθηκαν από σχολές ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίες έκλεισαν μετά από τη 

διαπίστωση σωρείας παραβάσεων και ατασθαλιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3577/2007 (Α΄ 130) επί υπουργίας Μ. Γιαννάκου, τα 

πτυχία των μαθητών Ιδιωτικών ΤΕΕ που τους αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας λόγω των 

παραπάνω διαπιστωμένων παρανομιών θα έπρεπε να χορηγηθούν εκ νέου κατόπιν 

ειδικών πτυχιακών εξετάσεων. 

Οι εξετάσεις αυτές δεν έγιναν ποτέ, με ευθύνη των Υπουργών Παιδείας των κυβερνήσεων 

πριν τον Ιανουάριο του 2015. Το ίδιο διάστημα οι επιτήδειοι ιδιοκτήτες σχολείων και οι 

άλλοι εμπλεκόμενοι που είχαν οργανώσει μια κερδοφόρα βιομηχανία «πιστοποίησης 

προσόντων», είτε διέφυγαν τις κυρώσεις του νόμου λόγω παραγραφής είτε 

καταδικάστηκαν σε ελαφριές ποινές. 



Για εννέα ολόκληρα χρόνια από την περίοδο εκείνη με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ και 

ΠΑΣΟΚ, κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν ελήφθη και καμία ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε με 

συνέπεια το πρόβλημα να έχει μετατραπεί ατύπως σε κοινωνικό σύμπτωμα μιας σιωπηρής 

ανοχής. 

Αντίθετα, οι Υπουργοί Παιδείας των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησαν 

ενδελεχείς ελέγχους μέσω των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για το σύνολο 

των Ιδιωτικών ΤΕΕ της χώρας και εντόπισαν όλα τα Ιδιωτικά ΤΕΕ, στα οποία σημειώθηκαν 

αντίστοιχες παρατυπίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3577/2007. 

Ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος, διαβίβασε τα στοιχεία 

των καταγγελιών της ΟΙΕΛΕ στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και 

σύμφωνα με το πόρισμα (328/Α/2015) του Σώματος προτάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η 

τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007, έτσι, ώστε, να καλύπτει κάθε 

μη σύννομη περίπτωση λειτουργίας ιδιωτικών ΤΕΕ ή χορήγησης πτυχίου χωρίς χρονικό 

προσδιορισμό. 

Σύντομα, θα κατατεθεί προς ψήφιση διάταξη, η οποία θα διευρύνει το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής του νόμου (θα καταργηθεί ο χρονικός περιορισμός 2004-2008), και θα 

υλοποιηθεί η σχετική πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 

Ύστερα από την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης, ο Υπουργός Παιδείας θα εκδώσει 

Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση προς τα 

προβλεπόμενα από το ν. 3577/2007». 

Να σημειωθεί ότι όπως είχε καταγγείλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)  περισσότεροι από 2.000 σπουδαστές έλαβαν δεύτερο 

πτυχίο με Άριστα από ιδιωτικά ΤΕΕ της Άρτας, καθώς όλοι ήταν απόφοιτοι δημόσιων 

κυρίως τεχνικών λυκείων με χαμηλή βαθμολογία. Αυτοί οι τίτλοι τούς έδωσαν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και να εργάζονται σήμερα στο 

Δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν καταλάβει 

υποψήφιοι με πραγματικά προσόντα. Πρόσφατα εξάλλου η ΟΙΕΛΕ δημοσιοποίησε κι άλλα 

στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον 20 κάτοχοι παράνομων και πλαστών τίτλων 

βρίσκονται σε λίστα διοριστέων του ΑΣΕΠ. 

Παράλληλα σχετικό θέμα είχε δει το φως της δημοσιότητας για πλαστά απολυτήρια από 

Ναυτικά Λύκεια του Πειραιά. 

Οι αντιδράσεις των κομμάτων 



Πάντως, η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάσης 

Θεοχαρόπουλος, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ενώ για εξετάσεις «πλυντήριο», 

κάνουν λόγο πέντε βουλευτές του Ποταμιού, με ερώτησή τους προς τους υπουργούς 

Παιδείας και Εσωτερικών. 

«Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πιστοποιεί το τρίπτυχο «αναξιοκρατία –  διαφθορά – 

αδιαφάνεια», φθάνοντας στο σημείο να διαρρέει την διεξαγωγή  εξετάσεων 

νομιμοποίησης πλαστών τίτλων σπουδών» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου το 

ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. «Η πολιτική του κ Φίλη συνοψίζεται στην ισοπέδωση της 

αριστείας και στο ξέπλυμα της παραβατικότητας. Ντροπή !», συμπληρώνει. 

Από την πλευρά του, ο Υπεύθυνος του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κιλκίς, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς και ο 

Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, βουλευτής Λαρίσης, κ.Μάξιμος 

Χαρακόπουλου, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση: 

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Κυβέρνηση προβληματίζεται για την τύχη των 2.500 

δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πλαστούς τίτλους σπουδών κυρίως από περιφερειακά 

ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. Αν πράγματι ισχύει αυτός ο προβληματισμός έχει ξεπεραστεί κάθε όριο 

σοβαρότητας και ευθύνης από την πλευρά της Κυβέρνησης.  Η Κυβέρνηση οφείλει να 

τηρήσει τη νομιμότητα. Όποιος προσκομίζει πλαστό πτυχίο εξαπατά το Ελληνικό Δημόσιο 

και μάλιστα σε βάρος άλλων συνυποψηφίων του.  Οφείλει να σεβαστεί τους χιλιάδες 

νέους που αγωνίζονται να αποκτήσουν εφόδια και προσόντα για την αγορά 

εργασίας.  Οφείλει να σέβεται, πάνω απ’ όλα, τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου ο 

οποίος έχει την απαίτηση για ένα λειτουργικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό Δημόσιο». 

 


