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Όταν, το 1999, συμπλήρωνε το μηχανογραφικό του δελτίο υπήρχε η υποσημείωση από το
υπουργείο Παιδείας ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας είναι ισότιμα με τα
ελληνικά και δεν υπήρχε θέμα αντιστοιχίας και αναγνώρισης πτυχίων. Έτσι ο Γιάννης
Χατζηδάκης επέλεξε τις σπουδές στη Λευκωσία, όπως θα επέλεγε αντίστοιχα
πανεπιστημιακά τμήματα στην Αθήνα, την Πάτρα ή τη Θεσσαλονίκη...

Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι, όχι μόνο για τον Γιάννη Χατζηδάκη
αλλά και για εκατοντάδες άλλους Έλληνες φοιτητές που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
με Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όταν αποφοιτούν και επιστρέφουν στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν μια απίστευτη γραφειοκρατία: «Αποφοίτησα το 2005- αφ΄ ότου η Κύπρος
έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξηγεί ο Γιάννης Χατζηδάκης. «Κανένας δεν
με είχε ενημερώσει για το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζα. Ήμουν λοιπόν ήσυχος... Όταν
τον Οκτώβρη του 2008 προκηρύχθηκαν θέσεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ και
ενδιαφέρθηκα να πάρω μέρος στις εξετάσεις, βρέθηκα μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη.
Μου ζητήθηκε η αναγνώριση του πτυχίου μου στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)! Δυστυχώς η χώρα μας δεν φρόντισε
μετά την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε. να εξαιρέσει από αυτήν τη διαδικασία όλους τους
Έλληνες φοιτητές στην Κύπρο που το ελληνικό υπουργείο Παιδείας έστειλε εκεί να
σπουδάσουν!».
Αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία
Ο Γιάννης έχασε πολύτιμο χρόνο μέχρι να καταθέσει τα χαρτιά του στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ) και φυσικά την προθεσμία για την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις: «Από
τον ΑΣΕΠ με πληροφόρησαν ότι ακόμα και αν έπαιρνα μέρος στις εξετάσεις, η αίτησή μου
θα ακυρωνόταν λόγω μη αντιστοιχίας του πτυχίου μου, κάτι που θα μάθαινα μετά την
ημερομηνία της εξέτασης. Οπότε αναγκαστικά μπήκα στη διαδικασία που δεν είναι και τόσο
απλή, αφού αντιμετωπίζεις μια πολύπλοκη γραφειοκρατία- από 3 έως 8 μήνες είναι η
αναμονή μέχρι να συζητηθεί η αίτησή σου και πληρώνεις από πάνω και 150 ευρώ».
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και η 25χρονη Χαρά που μπήκε με Πανελλήνιες Εξετάσεις
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοίτησε πριν από δύο
χρόνια, επέστρεψε ήσυχη με το πτυχίο της αλλά όταν θέλησε να κάνει τα χαρτιά της για
τον ΑΣΕΠ, κατάπληκτη πληροφορήθηκε ότι απαιτείται η αναγνώριση του πτυχίου της! Έχει
καταθέσει τη σχετική αίτηση- πληρώνοντας και 120 ευρώ- από τις 8 Οκτώβρη του 2008 και
ακόμα η επιτροπή του ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει συνεδριάσει για την περίπτωσή της. Φυσικά έχασε
το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις...
Αδικαιολόγητα προβλήματα
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«Με επιδεικτική ανευθυνότητα η ελληνική Πολιτεία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα
προβλήματα στους Έλληνες αποφοίτους από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου», λέει ο Τάσος
Κατσιώκαλης, Έλληνας φοιτητής Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας στη Λευκωσία.
«Προσωπικά μπήκα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου με αίτησή μου, όπως και αρκετοί άλλοι
Έλληνες φοιτητές από το 2006 και μετά. Από τους περίπου 350 Έλληνες φοιτητές που
είμαστε αυτήν τη στιγμή στην Κύπρο, πάνω από 200 θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που
αντιμετώπισε ο Γιάννης ή η Χαρά. Άλλοι τόσοι περίπου που είχαν εισαχθεί με το σύστημα
των Πανελληνίων αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναγνώριση του πτυχίου τους μετά
την επιστροφή τους στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, πληρώνοντας το σχετικό
χαράτσι! Όλη αυτή η ταλαιπωρία και αδικία θα είχε αποφευχθεί αν ίσχυε η δέσμευση των
μηχανογραφικών δελτίων που συμπλήρωσαν όλοι αυτοί οι απόφοιτοι για πλήρη ισοτιμία και
αναγνώριση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα αντίστοιχα Τμήματα των
ελληνικών πανεπιστημίων».

ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙ 150 ΕΥΡΩ

Περιμένουν από 3 έως 8 μήνες μέχρι να συζητηθεί η αίτησή τους για αναγνώριση και
πληρώνουν από πάνω και 150 ευρώ
«Τώρα δεν είναι ισότιμο και το πτυχίο μου»
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ των Ελλήνων φοιτητών στην Κύπρο δεν σταματούν εδώ. Όπως
επισημαίνει ο Ονήσιμος Παυλίδης, τεταρτοετής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, «αν και αρχικά το πτυχίο της σχολής μου ήταν ισότιμο με το
αντίστοιχο ελληνικού Τμήματος, στην πορεία τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν.
Αποδείχθηκε ότι λόγω της τετραετούς φοίτησης που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου το πτυχίο μου δεν ήταν ισότιμο με αυτό των ελληνικών
πανεπιστημίων που είναι πενταετούς φοίτησης.
Έτσι αναγκάζομαι να παρακολουθήσω και πέμπτο έτος στην Κύπρο - που εδώ θεωρείται
μεταπτυχιακό έτος και έχει τσουχτερό οικονομικό κόστος-, αλλά όταν επιστρέψω στην
Ελλάδα θα κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ για να αναγνωριστεί αυτό το έτος σπουδών ως
έτος... αντιστοιχίας! Το χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι απόφοιτοι από πολυτεχνικές σχολές
του Πανεπιστημίου Κύπρου περιμένουν εδώ και οκτώ μήνες την αναγνώριση των πτυχίων
τους στην Ελλάδα!».
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