
Και διπλωματική κόντρα 
στον πόλεμο για τα πτυχία 

Αντιδράσεις από την Κύπρο για τον ενδεχόμενο επανέλεγχο εκατοντάδων  
νέων δικηγόρων που σπούδασαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμιά της

Δ ιαστάσεις διπλωματικής 
αντιπαράθεσης μεταξύ Ελ-
λάδας και Κύπρου λαμβάνει η 

υπόθεση του πολέμου των πτυχίων 
Νομικής από ιδιωτικά πανεπιστήμια 
της Κύπρου.

Στην υπόθεση που αποκάλυψαν 
«ΤΑ ΝΕΑ» με σειρά δημοσιευμάτων 
(το πιο πρόσφατο στις 11 Νοεμβρίου) 
παρενέβη το υπουργείο Παιδείας 
της Κύπρου, ενώ ο προεδρεύων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόε-
δρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, 
σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε 
το ζήτημα που έχει προκύψει στον 
έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο περιθώριο των συζητήσεων που 
είχαν στις 13 Νοεμβρίου στη Λευκω-
σία. Αυτό έχει ξεχωριστή βαρύτητα, 

καθώς ο Προκόπης Παυλόπουλος 
είναι επίτιμος διδάκτωρ σε κυπριακό 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Το ζήτημα αφορά ενδεχόμενο 
επανέλεγχο πτυχίων εκατοντάδων 
νέων δικηγόρων που σπούδασαν 
Νομική σε ιδιωτικά πανεπιστήμια 
της Κύπρου, μετά τη διαπίστωση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης – με πρόε-
δρο τον Βασίλη Αλεξανδρή, πρόεδρο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
– ότι 33 νέα πτυχία που υποβλήθη-
καν προς έλεγχο στους ελληνικούς 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ

δικηγορικούς συλλόγους προκειμέ-
νου να εγγραφούν οι κάτοχοί τους, 
παρουσίαζαν σοβαρές αντιφάσεις.

Αναφερόμενο στην αποκάλυψη 
των «ΝΕΩΝ» το κυπριακό υπουργείο 
Παιδείας πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ 
των κυπριακών ιδρυμάτων, ανακοι-
νώνοντας ότι τα προγράμματα σπου-
δών τους είναι αναγνωρισμένα από 
το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρι-
σης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), ενώ 
το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έχει αποφανθεί ότι οι 
απόφοιτοι Νομικής των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων της Κύπρου δύνα-
νται να εγγραφούν στο Μητρώο 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ-
λόγου. «Ως εκ τούτου, μπορούν να 
εργαστούν σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης» τονίζει. Με τον 
τρόπο αυτό το κυπριακό υπουργείο 
Παιδείας ουσιαστικά αντιπαρατίθε-
ται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των 
ελληνικών δικηγορικών συλλόγων, 
που καθυστερεί να εγγράψει αποφοί-
τους κυπριακών ιδρυμάτων. 

Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις 
και στους ελληνικούς δικηγορικούς 
συλλόγους, καθώς στην Ολομέλειά 

τους που συνεκλήθη το περασμένο 
Σάββατο, ορισμένοι πρόεδροι δι-
κηγορικών συλλόγων έλεγαν ότι η 
Επιτροπή Αξιολόγησης καθυστερεί 
πολύ να εκδώσει αποφάσεις σε αι-
τήσεις εγγραφών από αποφοίτους 
κυπριακών σχολών, κρατώντας έτσι 
σε ιδιότυπη ομηρεία εκατοντάδες 
νέους δικηγόρους, οι οποίοι ούτε να 
εγγραφούν μπορούν ούτε να προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον 
τυχόν απορριπτικής απόφασης.

«Είμαστε  
18 μήνες όμηροι»

Εκατοντάδες απόφοιτοι και φοι-
τητές στα ιδιωτικά ιδρύματα της 
Κύπρου αγωνιούν για τις σπουδές 
τους, καθώς έχουν μπλέξει σε ένα 
μπρα-ντε-φερ ανάμεσα σε πολ-
λούς παράγοντες. Ο απόφοιτος 
Νομικής ιδιωτικού πανεπιστημί-
ου της Κύπρου Κωνσταντίνος Πα-
παναστασίου, ανασφάλιστος και 
χωρίς υγειονομική και φαρμακευ-
τική περίθαλψη εδώ και 18 μήνες, 
λέει: «Είμαστε υπό ομηρεία δίχως 
απάντηση στο τι θα γίνει. Ο νόμος 

ορίζει προθεσμία απάντησης εντός 
τριών μηνών από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Κατά καιρούς έχουν 
ζητηθεί πάνω από 10 πιστοποιητι-
κά τα οποία έχουν προσκομιστεί, 
αλλά συνεχίζουν να προβάλλονται 
συνδικαλιστικά εμπόδια. Δουλεύ-
ουμε καθημερινά χωρίς ταυτότη-
τα ασκουμένων με αποτέλεσμα να 
δεχόμαστε παρατηρήσεις τόσο στα 
δικαστήρια όσο και στα γραφεία μας, 
ενώ δεν λαμβάνουμε μισθό. Απαξι-
ωθήκαμε στο δικηγορικό λειτούρ-
γημα εξαιτίας των συνδικαλιστικών 
συμφερόντων. Κι όμως, απόφοιτοί 
μας συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα των τριών ελληνικών 
νομικών σχολών όπως και στα κα-
λύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, 
ενώ παραβιάζεται η οδηγία της ΕΕ 
για ελεύθερη διακίνηση προσώπων» 
τονίζει. 

Εκ μέρους του συλλόγου αποφοί-
των ιδιωτικού πανεπιστημίου της 
Κύπρου ο Φάνης Παυλίδης σημειώ-
νει: «Ορισμένοι δικηγορικοί σύλλογοι 
έχουν προβεί σε νόμιμες εγγραφές 
αποφοίτων στα μητρώα ασκουμένων, 
οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια ακριβώς 

προσόντα με τους υπό κρίση, κατά 
την ίδια χρονική περίοδο μεταξύ Ιου-
νίου 2014 και μέχρι σήμερα, κατά την 
οποία εκκρεμούν συναφείς αιτήσεις 
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης, καταστρατηγώντας έτσι κάθε 
έννοια ισότητας ενώπιον του νόμου». 
Και καταλήγει: «Είναι προφανής η 
προσπάθεια περιορισμού των ήδη 
πολυάριθμων δικηγόρων που πλήτ-
τονται από την οικονομική ύφεση, 
γεγονός κατανοητό, ίσως δε και εν 
μέρει ανεκτό. Είναι όμως αδιανόητο 
να επιχειρείται η παρεμπόδιση ει-
σόδου στο επάγγελμα-λειτούργημα 
του δικηγόρου, κάτι που αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση των βασικών 
αρχών της ΕΕ περί ελεύθερης κυ-
κλοφορίας και προσβολή συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένων ατομικών 
δικαιωμάτων».

Ποια είναι η θέση  
του ΔΟΑΤΑΠ

Ο πρόεδρος του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(ΔΟΑΤΑΠ) καθηγητής Στυλιανός 
Κατρανίδης εξηγεί στα «ΝΕΑ» ότι ο 
ΔΟΑΤΑΠ, κατόπιν γνωμοδότησης 
του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους τον περασμένο 
Ιούνιο, αποφάσισε ότι στο εξής δεν 
θα αναγνωρίζει πτυχία ελληνικού 
δικαίου των κυπριακών ιδρυμάτων 
για φοιτητές που εισάγονται από 
τον Ιούνιο 2015 και κατόπιν. Αυτό 
γιατί νομιμοποιείται να συγκρίνει 
μόνο αλλοδαπό πτυχίο Νομικής που 
πιστοποιεί γνώση εθνικού δικαίου 
(π.χ. αγγλικού, κυπριακού) με ημε-
δαπό πτυχίο Νομικής που πιστο-
ποιεί γνώση ελληνικού δικαίου και 
όχι αλλοδαπό πτυχίο Νομικής (της 
Κύπρου, η οποία αν και ως εθνικό 
δίκαιο έχει το αγγλικό, δημιούργησε 
σπουδές και στο ελληνικό δίκαιο) 
που πιστοποιεί γνώση ελληνικού 
δικαίου, με ημεδαπό πτυχίο Νομικής.

Από τότε άρχισαν πιέσεις από 
την Κύπρο, «με επιστολές ακόμα 
και προς τον τότε υπουργό Παιδείας 
Αριστείδη Μπαλτά, ο οποίος όμως 
κάλυψε τις αποφάσεις μας. Ζήτη-
σαν να παραπεμφθεί το θέμα στην 
Ολομέλεια του ΝΣΚ. Η αρμοδιότητα 
αναγνώρισης επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων ανήκει στους δικηγορικούς 
συλλόγους, βεβαιώνω ωστόσο ότι 
όσα πτυχία είχε ακαδημαϊκά αναγνω-
ρίσει ο ΔΟΑΤΑΠ μέχρι να σταματήσει 
να τα εξετάζει, είχαν πλήρη κάλυψη 
μαθημάτων» κατέληξε.
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Αναφερόμενο στην αποκάλυψη 
των «ΝΕΩΝ» το κυπριακό 
υπουργείο Παιδείας πήρε  
θέση υπέρ των ιδρυμάτων


