
Σχέδιο απόφασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για την ένταξη των αποφοίτων Κολλεγίων και μη 
ισότιμων ιδρυμάτων στο ΤΕΕ 

 

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, σε συνέχεια της Απόφασης της που έλαβε στις 19/12/2020 
για το θέμα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων 
και των ξένων Πανεπιστημίων με τα πτυχία των πενταετών σχολών των Πολυτεχνείων, τονίζει 
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που πέρασε η Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται 
η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων 
Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το 
Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία. 

Η τροπολογία της κυβέρνησης διευκολύνει την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους 
κλάδους των μηχανικών με χρήση τίτλων σπουδών από κολλέγια, καθιστώντας το ΑΤΕΕΝ 
(Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) αρμόδιο και ταυτόχρονα 
περιορίζει τη δικαιοδοσία του ΤΕΕ. Μάλιστα, καλούνται ήδη οι επαγγελματικοί φορείς να 
εγγράψουν άμεσα τους εν λόγω πτυχιούχους. 

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι το ΤΕΕ δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των 
ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 
Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του 
Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την 
επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και σε συντονισμό με τους επιστημονικούς 
συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους 
φοιτητικούς συλλόγους, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
μην εφαρμοστεί η νομοθετική αυτή τροπολογία. 

Στην επιχειρούμενη μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας, εδώ και μερικούς μήνες, 
συντονισμένη επίθεση στον επιστημονικό τεχνικό κόσμο, θα απαντήσουμε επίσης 
συντονισμένα και σε όλα τα επίπεδα. 

Καλούμε τις υπηρεσίες του ΤΕΕ, τις Επιστημονικές Επιτροπές και την Διοικούσα, στο πνεύμα 
της συγκεκριμένης απόφασης, να είναι σε εγρήγορση για το ζήτημα αυτό, καθώς ήδη έχουν 
αρχίσει να κατατίθενται αιτήσεις επαγγελματικής ισοτιμίας βάσει αυτών των διατάξεων και 
άμεσα να προτείνουν διαδικασίες που θα αποτρέψουν την διάλυση του επαγγέλματος του 
μηχανικού. Ζητάμε άμεση και συνεχή ενημέρωση για το πλήθος των αιτήσεων και το πνεύμα 
των αποφάσεων των ΕΕ και της Διοικούσας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Καλούμε τους φορείς των μηχανικών της χώρας, τους επιστημονικούς συλλόγους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των μηχανικών, για άμεσο συντονισμό και κινητοποιήσεις στην 
κατεύθυνση της μη – εφαρμογής της τροπολογίας. 

Καλούμε τα Πολυτεχνεία της χώρας να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση της μη εφαρμογής της 
τροπολογίας και σε συντονισμό με τον επιστημονικό τεχνικό κόσμο να μην οδηγήσουν από την 



πίσω πόρτα τη μετατροπή των πτυχίων των κολλεγίων σε ισόβαθμα Διπλώματα Πολυτεχνείων, 
μέσω ειδικού τύπου εξετάσεων ή κύκλου μαθημάτων που δεν περιγράφονται πουθενά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους να πορευτούμε μαζί στον αγώνα αυτό. 

 

 


