
Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο ηνλίδεη πξνο όιεο 

ηηο θαηεπζύλζεηο όηη ε ξύζκηζε πνπ πξνσζείηαη από ηελ  

Κπβέξλεζε  κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη  απηνκαηνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ησλ 

πηπρίσλ Κνιεγίσλ  θαη ησλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ,  είλαη 

θαηάθσξα άδηθε γηα ηνπο Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο, 

επηδήκηα γηα ην Γεκόζην ζπκθέξνλ θαη ηζνπεδσηηθή γηα ηελ 

Γεκόζηα Παηδεία.   

Ζ εθρώξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (ΑΔΠ) ζην 

Απηνηειέο Σκήκα Δθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο  Ννκνζεζίαο 

(ΑΣΔΔΝ) εμνκνηώλεη  ην επίπεδν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ Γηπισκαηνύρσλ ησλ Πνιπηερλείσλ, κε απηό ησλ 

απνθνίησλ Κνιεγίσλ, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε δηαβάζκηζε 

Σερληθήο Δπζύλεο  θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο  θαη 

σο εθ ηνύηνπ εγείξεη ζεκαληηθά ζέκαηα 

αληηζπληαγκαηηθόηεηαο αιιά θαη απαμίσζεο ηεο Γεκόζηαο 

Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο.  

Σν ΣΔΔ, σο ν ππεύζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαδηθαζία απν λνκήο 

άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη θαη’ επέθηαζε 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ, κε γλώκνλα ηελ Σερληθή 

Δπζύλε θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ,  δελ ζα επηηξέςεη ηελ 

απαμίσζε ησλ Γηπισκάησλ ησλ εληαίσλ 5εηώλ αδηάζπαζησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη 

Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ηεο ρώξαο απνδερόκελν ηελ 

απνζύλδεζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ 

από ηνπο αθαδεκατθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ. Ζ αλάιεςε δε ηεο 

ηερληθήο επζύλεο ζην αλώηαην επίπεδν λνείηαη κόλν από 

δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο. Σνπλαληίνλ, ζα αζθήζε η κε 

θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνλ ζεζκηθό, επηζηεκνληθό θαη 

θνηλσληθό ηνπ ξόιν ώζηε ε πνιηηηθή άθξηηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο Παηδείαο θαη  Ννκνζεηηθήο 

εμίζσζεο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ επηζηεκνληθήο Γλώζεο λα 

θαηαξγεζεί ζηελ πξάμε. 



1. Να πξνρσξήζεη ζε παληερληθό ζπληνληζκό κε ηνπο επηζηεκνληθνύο

ζπιιόγνπο, ηα ζσκαηεία, ηνπο θνξείο ησλ κεραληθώλ, ηα

Πνιπηερλεία ηεο ρώξαο θαη ηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο

2. Να πξνρσξήζεη ζε θηλεηνπνηήζεηο ππό ηελ αηγίδα ηνπ παληερληθνύ

ζπληνληζκνύ

3. Να ζηεξίμεη έκπξαθηα όιεο ηηο ζρεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο

4. Να πξνρσξήζεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ

θαηάπησζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ηξνπνινγίαο

5. Να δεηήζεη από όια ηα θνηλνβνπιεπηηθά πνιηηηθά θόκκαηα λα 
ηνπνζεηεζνύλ δεκόζηα θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ ΣΔΔ θαη 
ησλ ινηπώλ θνξέσλ.

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε Κεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ 

δηαθσλεί πιήξσο κε ηελ επηρεηξνύκελε αλαγλώξηζε ησλ θνιεγίσλ θαη κε 

ην παξόλ ςήθηζκα απνθαζίδεη: 




