
Σχέδιο απόφασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για την ένταξη των αποφοίτων 

Κολλεγίων και μη ισότιμων ιδρυμάτων στο ΤΕΕ 

Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια, δωρεάν, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ενιαίο, αδιάσπαστο, πενταετές δίπλωμα 
Mηχανικού. Στο  πλαίσιο αυτό έχει ήδη καταγγείλει απόλυτα, με την ομόφωνη 
απόφασή της στις 19-12-2020, τη μεθόδευση της Υπουργού Παιδείας και της 
Κυβέρνησης συνολικά να νομοθετήσει, χωρίς καμία διαβούλευση, την υποχρέωση 
των επαγγελματικών φορέων να εγγράφουν εντός ενός μηνός από την υποβολή της 
αίτησης,  τους αποφοίτους Κολλεγίων που έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά 
προσόντα. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ κάλεσε σε 
διαδοχικές συναντήσεις ενημέρωσης και συζήτησης όλα τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα.  Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν μόνο δύο (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ). Αντίστοιχο 
αίτημα για συνάντηση κατατέθηκε και στο αρμόδιο Υπουργείο χωρίς μέχρι σήμερα 
να έχει γίνει δεκτό. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων 
διοικητικών και δικαστικών αρχών, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, 
καθώς μέχρι σήμερα, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή η σχετική επίδικη διάταξη. Εξ 
άλλου, δεν έχουν προχωρήσει ο αναγκαίος συντονισμός και οι κοινές δράσεις με τα 
υπόλοιπα Επιμελητήρια, τους επιστημονικούς συλλόγους και τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. 
 
Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασής της: 
 
Α) επαναλαμβάνει ότι, αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων και την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι 
το ΤΕΕ. 
 
Β) καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή της 
κατάπτυστης αυτής ρύθμισης. 
 
Γ) δηλώνει εκ νέου ότι, θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην υλοποιηθεί  
η εγγραφή των αποφοίτων Κολλεγίων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Στην 
κατεύθυνση αυτή, εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.: 

 να προσφύγει αμέσως, ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών 
αρχών, εφόσον υπάρξει εφαρμογή της επίδικης νομοθετικής ρύθμισης  

 να εντείνει τις πιέσεις προς τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους 
συναδέλφους Βουλευτές- Μηχανικούς για να στηρίξουν τις θέσεις του Τ.Ε.Ε. 

 να αναλάβει πρωτοβουλίες για πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις, σε 
συντονισμό με τα λοιπά Επιμελητήρια, τους Επιστημονικούς Συλλόγους των 
Μηχανικών, τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές. 

 

 


