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ΠΡΟΣ:  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 
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              info@poes.gr  

ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας

                gram_yetha@mod.mil.gr 

             2. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

                 ypaspidi@gmail.com 

ΘΕΜΑ:  «Απάντηση σε αίτηση»

Σχετ:    H αριθμ. 374/03.03.2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 36398/Υ1/11.03.2020) επιστολή σας με θέμα 

«Ισοτιμία Πτυχίων Αποφοίτων ΑΣΣΥ».  

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας από το Γραφείο 

του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, με το από 23/03/2020 Φύλλο Εσωτερικής Συνεργασίας & 

Ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, ήτοι 

στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ):

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ελληνικών Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4485/2017 (Α’114): 

« Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
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β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής 

αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Η ένταξη των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση έγινε αρχικά με το 

ν.2916/2001(Α΄114) και συμπληρώθηκε με το ν.3549/2007(Α΄69), στο άρθρο 2 παρ.1 εδ. α΄ του οποίου 

ρητά είχε προβλεφθεί ότι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 

παρ. 5 του Συντάγματος, είναι και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και η Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ακολούθησε ο ν. 4009/2011 (Α΄195) στο άρθρο 1 του 

οποίου περιγραφόταν η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι με πρόσφατους νόμους (4521/2018/Α΄38, 4559/2018/Α΄142, 4589/2019/Α΄13 και 

4610/2019/Α΄70) τα «Τ.Ε.Ι.» (πλην της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), είτε συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως, είτε 

εντάχθηκαν, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. 

Οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δεν περιλαμβάνονται στα ως άνω ιδρύματα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τελούν δε υπό την  εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (όπως και τα 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

Η υπηρεσία μας, ως εκ τούτου, δεν δύναται να γνωρίζει αρμοδίως, ασφαλώς και στο σύνολό τους 

ζητήματα όπως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών, τη διαβάθμιση των τίτλων 

σπουδών που παρέχουν  καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρωτοβουλία για την έκδοση/τροποποίηση του ρυθμιστικού 

θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω Σχολές - κατόπιν μελέτης του νομικού και πραγματικού μέρους του 

εκάστοτε ζητήματος -  ανήκει στην αρμοδιότητα  των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                                                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού (ΦΕΣΕ 16.03.2020/αρ. πρωτ. 2724/12.03.2020) 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Διγαλάκη (ΦΕΣΕ 23.03.2020/αρ. πρωτ. 181/23.03.2020)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
4. Δ/νση Ζ1-Τμήμα Α΄
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