
 
 

Αθήνα 22/12/2020 

Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για το δικαίωμα εγγραφής αποφοίτων Κολλεγίων στο ΤΕΕ 

Με τροπολογία που ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά στις 17.12.2020, η Υπουργός Παιδείας υποχρεώνει το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράφει, υποχρεωτικά εντός μήνα από την υποβολή της αίτησής 

τους, αποφοίτους κολλεγίων προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται και για το Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο υποχρεώνεται να 

εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων για να ασκούν το επάγγελμα του Οικονομολόγου και του Λογιστή 

Φοροτεχνικού.  

Με αυτήν την τροπολογία, η κυβέρνηση προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην κατηγοριοποίηση των 

πτυχίων και τον αποφοίτων, ανοίγει δρόμο για γενίκευση και σε άλλα αντικείμενα, και σφραγίζει τα 

μέτρα όλων των τελευταίων κυβερνήσεων που «χτίζουν» την πλήρη αναγνώριση των διετών, τριετών 

και άλλων προγραμμάτων σπουδών και μάλιστα των Ιδιωτικών κολεγίων ανοίγοντας πόρτες για 

μελλοντική αναγνώριση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις όλων των τελευταίων κυβερνήσεων για την «ισοτίμηση» των κολλεγίων, 

το ΠΔ 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», η «αναβάθμιση» των διπλωμάτων πολυτεχνείων μέσω του 

integrated master για τη δήθεν «υπεράσπιση» των ακαδημαϊκών τίτλων και του επαγγέλματος – η 

οποία στην πράξη νομιμοποίησε την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο του 

«Bachelor», ήτοι στο επίπεδο «πτυχίου» των 3ετών ή 4ετών σπουδών (κολλεγίων, πανεπιστημίων 

εξωτερικού, πρώην ΑΤΕΙ)-, αλληλοσυμπληρώνονται και μετατρέπουν το πτυχίο σε ένα «προσόν», που 

αθροίζεται στο καλάθι των υπόλοιπων προσόντων και πιστοποιητικών.  

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ καλεί:  

 Την Κυβέρνηση να καταργήσει τις ρυθμίσεις εξίσωσης των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά 
κολέγια. 

 Τη Σύγκλητο του ΕΜΠ, όπως και τις Συγκλήτους των υπόλοιπων Πολυτεχνείων και 
Πολυτεχνικών Σχολών να αντιταχθούν στην υποβάθμιση των σπουδών, απαξίωση των τίτλων 
σπουδών, στην ανασφάλεια και στην ανεργία των απόφοιτών τους και να προχωρήσουν, σε 
συνεργασία με το ΤΕΕ, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της νομικής 
οδού για την ακύρωση της σχετικής ρύθμισης. 

 Την ΠΟΣΔΕΠ να λάβει ξεκάθαρα θέση για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα..  



 Την ακαδημαϊκή κοινότητα να αγωνιστεί για ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης, , για ένα σύστημα που να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και 
επαγγελματική επάρκεια, με υψηλό γενικό μορφωτικό επίπεδο. 

 Όλα τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα και Φορείς να παρουσιάσουν άμεσα συγκεκριμένες ενέργειες 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για εμάς, αυτές οι ενέργειες πρέπει να φτάνουν μέχρι 
παραιτήσεις Διοικήσεων και Οργάνων. 
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