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Αθήνα,  11 Ιανουαρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.122 

 
Προς  

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως  

 

Κοινοποίηση: 

-Γραφείο Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης,  κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  

-Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γεώργιο Στασινό  

 

 

Θέμα: Απαράδεκτες ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας εις βάρος των Ελλήνων 

Μηχανικών  

 

           

    Κυρία Υπουργέ, 

          Η  Πανελλήνια Ένωση  Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων με την  παρούσα επιστολή εκφράζει  την έντονη 

απογοήτευσή της  για την, ψηφισθείσα πλέον, εκπρόθεσμη  απαράδεκτη 

τροπολογία που κατατέθηκε όλως αιφνιδιαστικά στη Βουλή, χωρίς 

διαβούλευση με τους αρμόδιους Φορείς  και  έγινε νόμος του Κράτους  και 

αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και 

επαγγελματικής ισοδυναμίας. Εξισώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων των Α. Ε. Ι  της χώρας με αυτά των κολλεγίων τριετούς 

εκπαίδευσης!  

          Οι ως άνω διατάξεις αποτελούν αναμφισβήτητα μια ισοπεδωτική 

νομοθετική ρύθμιση που υποβαθμίζει  το ρόλο των Διπλωματούχων 

Μηχανικών, μελών του ΤΕΕ, ακυρώνει την τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση   

και θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.  

         Πτυχιούχοι, αμφιβόλου εκπαίδευσης και ποιότητας ιδιωτικών 

κολλεγίων,  καλούνται να ανταποκριθούν σε επιστημονικές προκλήσεις και 

να αντιμετωπίσουν  σοβαρά θέματα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και 
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πιστοποίηση, εκφεύγοντας μάλιστα του ελέγχου του αρμοδίου 

Επιμελητηρίου, ΤΕΕ.  

         Το Υπουργείο, με τις  άστοχες και άδικες κινήσεις του  μονοσήμαντα θα 

μετατρέψει άμεσα την επιστημονική κοινότητα των Μηχανικών σε χάος, 

αναφερόμενο δήθεν σε  γνώμη της Κομισιόν που το υποχρέωσε να προβεί στις 

ρυθμίσεις αυτές.  

       Η ανώτατη  εκπαίδευση  όμως την Ελλάδα είναι συνταγματικά 

κατοχυρωμένη και «παρέχεται αποκλειστικά από Ιδρύματα που αποτελούν 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» (άρθρο. 16 παρ. 5).   

       Επιπλέον, ο μοναδικός Φορέας που έχει τη δυνατότητα πιστοποίησης 

γνώσεων και επαγγελματικής επάρκειας  των Μηχανικών, μέσα από 

αξιόπιστες και απόλυτα επιστημονικές  διαδικασίες είναι το Τεχνικό 

Επιμελητήριο  Ελλάδος, που διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία  και όχι το 

«Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας» (ΑΤΕΕΝ), απλή 

Διεύθυνση  του Υπουργείου Παιδείας.  

         Το άναρχο τοπίο που δημιουργείται και τα αναχρονιστικά δικαιώματα 

που παρέχονται πλέον σε πληθώρα αποφοίτων κολλεγίων βρίσκονται σε 

ευθεία αντίθεση με τις κοινοτικές απαιτήσεις και την προσπάθεια 

αναβάθμισης των  επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων. 

        Τα επόμενα χρόνια η χώρα περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσά 

άνω των 72 δις, τα οποία, στην πλειοψηφία τους αφορούν σε έργα και σε 

ψηφιακό εκσυγχρονισμό, αντικείμενα, που εξ΄ ορισμού ανήκουν στην 

επιστήμη των Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Με τις 

ενέργειές σας απεμπολείτε τη δυνατότητα της χώρας να είναι πλήρως 

εξοπλισμένη για τη διαχείριση των συγκεκριμένων κονδυλίων, με κίνδυνο να 

απωλεστούν.   

        Οι συνέπειες θα είναι άμεσες, καταστροφικές  και τραγικές μόλις 

εφαρμοστεί στην πράξη η σκανδαλώδης αντισυνταγματική τροποποίηση του 

ΠΔ. 38/2010. 

Κυρία Υπουργέ, 

    Με τις πράξεις σας θα μείνετε στην ιστορία, ως η Υπουργός, που, 

συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας το έργο της προηγούμενης Κυβερνήσεως, 

με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την υποβάθμιση της Ανώτατης Τεχνικής 

Εκπαίδευσης, προχωρήσατε ακόμα περισσότερο, εξισώνοντας τα διάφορα 

κολλέγια και κάθε λογής «κολλυβοσχολές» με τα Πολυτεχνεία της χώρας.  

      Ζητούμε  λοιπόν, τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να μην εφαρμοστούν οι 

επίμαχες διατάξεις, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που σας αναλογούν από το 

ισοπεδωτικό  αυτό νομοθέτημα  και σας καλούμε αφενός στην  αναστολή της 
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συγκεκριμένης διάταξης και αφετέρου σε πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο 

με τους Επιστημονικούς Φορείς της χώρας  για να αποτραπεί η ταφόπλακα  

στην κοινότητα των  Μηχανικών και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .  

                                                             Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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