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ΑΠΟΦΑΣΗ 

για την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των 

πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων με αυτά των δημοσίων 

Πανεπιστημίων 

 

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης, σε 

νόμιμη απαρτία κατά την  2
η
 τακτική Συνεδρίασή της, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, 

αφού απασχολήθηκε και συζήτησε διεξοδικά και σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας της, τις δύο εισηγήσεις του 8
ου 

 θέματος ημερήσια διάταξης «Εξίσωση 

αποφοίτων κολεγίων με τους αποφοίτους Πανεπιστημίων», κατέληξε   κατά 

πλειοψηφία στο ακόλουθο κείμενο 

  

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 
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Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων 

επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.  

  Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης και της με αρ. 49/2020 

Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ και λόγω των 

δίκαιων αιτημάτων μας, καλούμε το ΤΕΕ να προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του άρθρου 50  του νόμου 

4653/2020. 
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