
Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ σχετικά με την 

εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους 

Μηχανικούς 

Το Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. κρίνει ότι η εκδηλωμένη βούληση της Κυβέρνησης για 

την προώθηση  διάταξης με την οποία  επιχειρείται η εισαγωγή από το  παράθυρο, 

διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων 

και των ξένων Πανεπιστημίων μη ελεγχόμενη από το ΔΟΑΤΑΠ, κινείται σε 

σαφώς λανθασμένη κατεύθυνση και πλήττει εκ θεμελίων το κύρος και την 

εκπαιδευτική λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημιακών σχολών.  

Θεωρούμε απολύτως τεκμηριωμένη και ορθή στην ουσία της, την θέση που 

εκφράζεται στην απάντηση του αρμόδιου ελληνικού  φορέα  ΔΟΑΤΑΠ, στην 

4061/30.7.19  επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία με 

βάση την ελληνική νομοθεσία , τα κολέγια συνιστούν φορείς μη τυπικής 

εκπαίδευσης και κατά συνέπεια η φοίτηση σε αυτά, δεν θα μπορούσε να 

αναγνωρισθεί ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί αυτό θα 

συνιστούσε καταστρατήγηση των παρ. 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος το 

οποίο σε συνδυασμό με τον Ν.3328/2005, διέπουν την αναγνώριση της 

ακαδημαϊκής ισοτιμίας στην Ελλάδα. 
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Συνεπώς καμία ανάγκη προσαρμογής σε οδηγίες της Ε.Ε. δεν μπορεί και 

δεν πρέπει να υποκαταστήσει διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης γνωστικής 

ικανότητας, που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν για κάθε απόφοιτο της εγχώριας 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη περισσότερο προβληματική είναι αυτή η 

`επαγγελματική εξίσωση` σε τομείς αυξημένης ευθύνης που σχετίζονται με το 

δημόσιο συμφέρον, όπως είναι αυτός των μηχανικών. 

Συμφωνώντας με το πνεύμα και το σκεπτικό της  από 22/1/2020 απόφασης 

της    Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., καλούμε τον τεχνικό κόσμο και την διοίκηση του Τ.Ε.Ε. 

που τον εκπροσωπεί, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια  ώστε να  ακυρωθεί 

το επίμαχο, ψηφισμένο πλέον άρθρο.  

Ακολουθεί η απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ήδη τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις με 

την ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του στις 5/10/2019, ότι η ρύθμιση που 

προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη 

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. 

Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την 

Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, 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. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο 

από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει με κάθε 

πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η 

πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης 

διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη. 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με 

την επιχειρούμενη αναγνώριση των Κολεγίων και ζητά από την Κυβέρνηση να 

αποσύρει το άρθρο 50 του σχεδίου νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, 



Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων ΄Ερευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», υπογραμμίζοντας 

ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος για την 

υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας. 
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