
ΕΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

Μ Ε Λ Ο   Γ Ε Ν Ι Κ Η    Τ Ν Ο Μ Ο  Π Ο Ν Δ Ι Α   Ε Ρ Γ Α Σ Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α   

ΑΓΙΑ ΛΑΤΡΑ  24   -    60100 ΚΑΣΕΡΙΝΗ -   ΣΗΛ. 2351-023888  FAX: 2351-075497 

E-mail: ergkat@otenet.gr   

Αρ. Πρωτ.      149                                                                                                                      Κατερίνθ, 15-12-2020 

                                                  ΠΡΟ 

Υπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμζωσ  

 
ΘΕΜΑ: Πρόταςθ για τθ διαδικαςία ζκδοςθσ προαγωγικϊν και απολυτιριων τίτλων ςπουδϊν τθσ 
ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ 
 

Η μθ ιςότιμθ πρόςβαςθ των νζων ανκρϊπων ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και ςτθν 

αγορά εργαςίασ αποτζλεςε ζνα διαχρονικό πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και είναι 

γεγονόσ αναμφιςβιτθτο ότι αυτζσ οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ ενιςχφουν τισ κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ ανιςότθτεσ. 

Κατά τθν άποψθ μασ ςτο νομοςχζδιο για τθν αντιςτοίχιςθ του Εκνικοφ με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων ελλοχεφει μία ολικι επαναφορά ςε εποχζσ, όπου μόνο όςοι 

ιταν οικονομικά εφποροι αποκτοφςαν πρόςβαςθ ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ και ςτισ 

προνομιοφχεσ κζςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Τπάρχουν περιςτατικά και ςτθν περιοχι μασ νόκευςθσ των τίτλων ςπουδϊν που 

εκδίδονται από ιδιωτικά ςχολεία ςε μακθτζσ που δε φοιτοφν, με τθ δθμιουργία εικονικϊν 

τάξεων μακθτϊν, όπωσ επίςθσ και ιδιωτικά εκπαιδευτιρια που λειτουργοφν χωρίσ νόμιμθ 

άδεια, και με αυτόν τον τρόπο προκαλοφν  εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλιγμα. 

Η ζκδοςθ τίτλων ςπουδϊν από ιδιωτικά εκπαιδευτιρια με μια ιδιάηουςα άριςτθ 

αξιολόγθςθ - βακμολόγθςθ μακθτϊν ςθμαίνει ςυνκικεσ ανιςονομίασ εκατομμφρια μακθτϊν 

που φοιτοφν ςτα δθμόςια ι ςτα νομίμωσ λειτουργοφντα ιδιωτικά ςχολεία και προκαλεί το 

κοινό αίςκθμα κακϊσ ο αντίκτυποσ των βακμολογιϊν δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό τομζα 

αλλά και τον κοινωνικό και εργαςιακό διότι ο βακμόσ απολυτθρίου πριμοδοτείται ςε 

διαγωνιςμοφσ του ΑΕΠ με τα αντίςτοιχα μόρια και εξαςφαλίηει ςτον κάτοχο περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ διοριςμοφ του. 

υνεπϊσ, οι κίνδυνοι για πλαςματικζσ αξιολογιςεισ των μακθτϊν πλιττουν κάκε 

ζννοια αξιοκρατίασ και ναρκοκετοφν το μζλλον των παιδιϊν των εργαηόμενων, των μθ 

προνομιοφχων. 

Με γνϊμονα τθ διαφανι πιςτοποίθςθ και τθν διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των 

διαδικαςιϊν που οδθγοφν ςτθν ζκδοςθ προαγωγικϊν και απολυτιριων τίτλων ςπουδϊν τθσ 



ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, θεωροφμε ότι θα πρζπει οι μαθητζσ των ιδιωτικών ςχολείων να 

δίνουν εξετάςεισ υπό δημόςιο ζλεγχο ςτην περιοχή όπου ανήκουν τα ςχολεία τουσ, όπωσ 

ακριβώσ ςυμβαίνει και με τουσ ςπουδαςτζσ των ιδιωτικών ΙΕΚ.  

Από τθ ςτιγμι που τα ιδιωτικά ςχολεία λειτουργοφν ωσ αμιγείσ επιχειριςεισ, δεν 

υπάρχει καμιά άλλθ εγγφθςθ διαςφάλιςθσ τθσ νομιμότθτασ των διαδικαςιϊν που οδθγοφν 

ςτθν ζκδοςθ προαγωγικϊν και απολυτιριων τίτλων ςπουδϊν. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ ηθτοφμε να υιοκετθκεί  θ παραπάνω πρόταςθ για τθν 

επικφρωςθ τθσ πιςτοποίθςθσ τίτλων με διαφάνεια, οφτωσ ϊςτε να μθν οδθγθκοφμε ςε 

εντονότερεσ ανιςότθτεσ που κα ςφραγίςουν ανεξίτθλα τθν εκπαίδευςθ και το μζλλον των 

νζων ανκρϊπων. 

 
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία.                                               

  


