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ΘΕΜΑ: «Κατάθεση απόψεων για ζητήματα των Ιχθυολόγων»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. Πρωτ. 1608/14-04-2010 έγγραφο σας.

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  με  το  οποίο  μας  ζητάτε  να 

καταθέσουμε  τις  απόψεις  του  Παραρτήματος  μας  για   ζητήματα  των 

ιχθυολόγων, και ειδικότερα αυτά των πτυχιούχων Βιολόγων –Ιχθυολόγων,  το 

Παράρτημα μας μετά από συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 11/5/2010 στην έδρα του 

παραρτήματός μας έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1.  Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό-προτάσεις του ΑΣΕΠ του έτους 2006, 

όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο αντίστοιχο ΦΕΚ, «η συνάφεια του τίτλου δεν 
εξαρτάται από τη σχολή που τον εκδίδει (δηλαδή το όνομα) αλλά από τη 
σχέση του με το γνωστικό αντικείμενο». 
2. Στην απόφαση του ΣτΕ 411/2008  διευκρινίζεται ότι  «ο νομοθέτης θέλησε 

την  ευθύνη  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των  ΠΜΣ να  αναλάβουν  τα 

τμήματα  εκείνα  των  ΑΕΙ  που  καλύπτουν  το  γνωστικό  αντικείμενο     μίας 

επιστήμης  και  χορηγούν  πτυχίο  μετά  από  επιτυχή  περάτωση 

προπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο που θεραπεύουν.»

3.  Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3685/2008 περί του θεσμικού 

πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές ο νομοθέτης ρητά αναφέρει ότι:

 «…τα  ΠΜΣ  οργανώνονται  μόνο σε  Τμήματα  στα  οποία  παρέχονται  

προπτυχιακές  σπουδές  και  αναφέρονται  στις  ίδιες  ή  σε  συναφείς 

ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος.» 

4.  Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΑΕΙ, αφενός καθορίζει το 

δικαίωμα σε κάθε σχολή να κρίνει την επάρκεια ή όχι των χορηγούμενων 
τίτλων σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, αφετέρου επιβάλλει στον νομοθέτη 
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να λαμβάνει  υπόψη τις γνώμες όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και 

ΑΕΙ  (άρα  και  των  Βιολογικών  Τμημάτων)  πριν  τον  καθορισμό  ή  την 

τροποποίηση της νομοθεσίας.

5.   Το γνωστικό αντικείμενο της Ιχθυολογίας είναι νομοθετημένο εντός 

των  τμημάτων  Βιολογίας των  Παν/μίων  Αθηνών,  Θεσσαλονίκης,  Πατρών, 

Κρήτης  και  του  Τμήματος  Βιολογικών  Εφαρμογών  και  Τεχνολογιών  του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία έχουν προγράμματα σπουδών που στο 

μεγαλύτερο  μέρος  τους  ταυτίζονται.  Μάλιστα   το  τελευταίο  έχει  πλήρη 
επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται με σαφήνεια στο  Π.Δ. 185 
ΦΕΚ 247/3-12-2008), όπου γίνεται σαφής αναφορά σχετικά με τη δυνατότητα 

απασχόλησής τους στα αντικείμενα της  Ιχθυολογίας και του Περιβάλλοντος. 

Θεωρεί λοιπόν ότι, εφόσον τα Πανεπιστήμια εκδίδουν αποφάσεις περί 

του   ότι  «το  χορηγούμενο  πτυχίο  καλύπτει  με  πλήρη  επάρκεια  το 
γνωστικό αντικείμενο της Ιχθυολογίας»  δεν μπορούμε να έχουμε κανένα 

λόγο ως Επιμελητήριο να το αμφισβητήσουμε. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει 

να κατατεθεί  πρόταση τροποποίησης του ΠΔ 347/2003 (προσοντολόγιο στο 

Δημόσιο) προκειμένου να λυθούν οι αντιφάσεις που προκάλεσε η εφαρμογή 

του  ΠΔ  50/2001 (παλαιό  προσοντολόγιο),  και  να  προσαρμοστεί  στις 

ρυθμίσεις  του  Ν. 1474/84 για  την  εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ και  τη  χορήγηση 

άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  «ιχθυολόγου»,  όπου  για  τους  πτυχιούχους 

Βιολογίας δεν απαιτείται κανένα πιστοποιητικό (τίτλος) επιπλέον ειδίκευσης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.  

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης Χρήστος Λαγούδας
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