
 

 

Αθήνα 16/10/2019 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Σχετικά με τη ρύθμιση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής 

ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων 

 

Η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής διάταξη με την οποία 

προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολλεγίων και 

ξένων Πανεπιστημίων. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων  (ΣΑΕΠ) και εκχωρούνται οι αρμοδιότητες της επαγγελματικής ισοδυναμίας στο Αυτοτελές 

Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης 

της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο κρατών - μελών 

της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών. 

Η ρύθμιση που προωθείται είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς πενταετούς 

φοίτησης των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επί της ουσίας εξομοιώνει τις 

πενταετείς σπουδές μηχανικού με τις τριετείς σπουδές των αποφοίτων των κολλεγίων και αποσυνδέει 

την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Ως εκ τούτου, 

η ρύθμιση είναι σε πλήρη αντίθεση με το Άρθρο 16 του Συντάγματος, επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον 

και απαξιωτική για την Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση.  

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ καλεί: 

 την κα Υπουργό να αποσύρει άμεσα την προωθούμενη τροπολογία και να προσέλθει σε διάλογο 

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

 τη Σύγκλητο του ΕΜΠ, όπως και τις Συγκλήτους των υπόλοιπων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 

Σχολών να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της νομικής 

οδού για την κατάπτωση της σχετικής ρύθμισης αν τυχόν ψηφιστεί 

 την ΠΟΣΔΕΠ να λάβει άμεσα θέση για την άκριτη εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

Διπλωματούχων Μηχανικών των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών με αυτά 

των αποφοίτων των κολλεγίων 

 όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος. 



Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ, με γνώμονα την προστασία των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών 

αδιάσπαστων Προγραμμάτων Σπουδών Μηχανικού, της Ανώτατης Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης και 

του δημοσίου συμφέροντος, προτίθεται με σχετικές αποφάσεις του να συμμετάσχει σε δράσεις 

επικοινώνησης των επιπτώσεων της ρύθμισης, σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους ΔΕΠ Πολυτεχνείων 

και Πολυτεχνικών Σχολών, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους Μηχανικών, φοιτητικούς 

συλλόγους και τις Διοικήσεις των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. 
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