ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την υποχρέωση του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου
να εγγράφουν πτυχιούχους κολεγίων με τα ίδια δικαιώματα άσκησης
επαγγέλματος με αυτά των πτυχιούχων των Ελληνικών Δημοσίων
Πανεπιστημίων

Βόλος, 21/12/2020
Με αιφνιδιαστική τροπολογία που
17/12/2020, υποχρεούνται πλέον να
Οικονομικό Επιμελητήριο. Έτσι, οι
άσκησης επαγγέλματος με αυτά
Πανεπιστημίων.

ψηφίστηκε στη Βουλή, κατά πλειοψηφία, στις
εγγράφουν πτυχιούχους κολεγίων, το Τεχνικό και
απόφοιτοι κολλεγίων θα έχουν ίδια δικαιώματα
των πτυχιούχων των Ελληνικών Δημοσίων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με μια ξεκάθαρη ανακοίνωση εκφράζει την έντονη
αντίδρασή του στην τροπολογία αυτή και απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του
ΥΠΑΙΘ ότι πρόκειται για υποχρέωση που προκύπτει από το κοινοτικό δίκαιο. Η επιλογή
των διατάξεων αναγνώρισης προσόντων για παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων
είναι ξεκάθαρα επιλογή του ΥΠΑΙΘ. Το ΤΕΕ επίσης τονίζει ότι «το επάγγελμα του
μηχανικού είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο και έχει ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα γιατί
αφορά, εν τέλει, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του δημοσίου συμφέροντος. […]
Οι επιλογές στα θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλά θέματα αγοράς, δεν
είναι ουδέτερες διοικητικές διαδικασίες, είναι θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας
της ανθρώπινης ζωής».
Η τροπολογία αφορά και στους αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, ενώ αναμένονται
αντιδράσεις και από κλάδους υγείας όπως οι φυσικοθεραπευτές. Κοινή ανακοίνωση
εξέδωσαν οι Πρόεδροι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Η κίνηση αυτή του υπουργείου είναι η συνέχεια δύο άλλων τροπολογιών προς όφελος των
κολλεγίων που επίσης ξεσήκωσαν μεγάλες αντιδράσεις. Από το Οκτώβριο του 2019
προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων
Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εκχωρούνται οι αρμοδιότητες της
επαγγελματικής ισοδυναμίας στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής

ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο κρατών - μελών της
ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών. Ο ΕΣΔΕΠ είχε τοποθετηθεί αναλυτικά με ανακοίνωσή του.
Δείτε εδώ.
ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων
Πανεπιστημίων, 18-10-2019
Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2020 με το περίφημο άρθρο 50, προβλέπεται να
γίνονται δεκτά στον ΑΣΕΠ τα πτυχία κολλεγίων εφόσον έχουν αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων (αφού τα αναγνώρισε τον Οκτώβριο του 2019) και όχι μέσω
της ακαδημαϊκής αναγνώρισης μέσω του ΔΟΑΤΑΠ. Ακόμη και μεταπτυχιακά και
διδακτορικά (με μοναδική εξαίρεση θέσεις για καθηγητές ΑΕΙ και ερευνητές).
Παρουσιάζεται δε η ακόλουθη στρέβλωση: οι απόφοιτοι μερικών από αυτά τα τμήματα των
κολεγίων που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στο δημόσιο
της μητρικής του πανεπιστημίου χώρας. Στην Ελλάδα όμως θα μπορούν ελέω ΑΤΕΕΝ
σήμερα.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωσή μας εδώ.
Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με το σχέδιο νόμου που
κατατέθηκε στη Βουλή 10/1/2020, 15-1-2020
Σημειώνεται ότι με την τροπολογία της 17ης Δεκεμβρίου παρουσιάζεται μία ακόμη
στρέβλωση: Για να εγγραφεί κάποιος στα επιμελητήρια των χωρών που εδρεύουν τα
συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, χρειάζονται αυξημένα προσόντα. Προσόντα που
περιλαμβάνουν συμμετοχή σε σειρά έργων, δύσκολες εξετάσεις κλπ. Θα παρουσιαστεί
λοιπόν το φαινόμενο να μπορούν να εγγράφονται στα ελληνικά επιμελητήρια και όχι στα
επιμελητήρια της μητρικής του πανεπιστημίου χώρας.
Ήδη στις 19/10/2020 το εφετείο έδωσε φρένο στην αναγνώριση των πτυχίων από
κολέγια όσον αφορά τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. Στο σκεπτικό του εφετείου
απορρίπτεται η αυτοματοποιημένη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους
κολεγίων από το ΑΤΕΕΝ. Ο Σύλλογος φυσικοθεραπευτών έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει
το δικαστικό αγώνα με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Ο ΕΣΔΕΠ θα ήθελε να τονίσει ξανά ότι η τροπολογία αυτή
• είναι (όπως και τα προηγούμενα του Οκτωβρίου του ‘19 και Ιανουαρίου του ‘20) σε
πλήρη αντίθεση με το Άρθρο 16 του Συντάγματος, επιζήμια για το δημόσιο
συμφέρον και απαξιωτική για την Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση, που αναφέρει
ρητά ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε Δημόσια
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άρθρο που δεν αναθεωρήθηκε από την προηγούμενη
Βουλή που ήταν αναθεωρητική.

•

Είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς πενταετούς
φοίτησης των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και για τους
Πτυχιούχους τετραετούς φοίτησης Οικονομικών Σχολών καθώς επί της ουσίας
εξομοιώνει τις απαιτητικές σπουδές του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου με τις
τριετείς σπουδές των αποφοίτων των κολεγίων. Τα κολέγια δεν έχουν καμία
πιστοποίηση για την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, δεν διεξάγουν έρευνα και δεν
αξιολογούνται. Δεν υπάρχει δε καμία προϋπόθεση ή αξιολόγηση για την εισαγωγή
των αποφοίτων λυκείου σε αυτά.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων ΠΘ καλεί:
•

•

•

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να διορθώσει άμεσα με νέα
τροπολογία την εν λόγω τροπολογία και να προσέλθει σε διάλογο με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς,
τη Σύγκλητο του ΠΘ, όπως και τις Συγκλήτους των υπόλοιπων Πανεπιστημίων να
πάρουν αποφάσεις αντίθετες με την τροπολογία αυτή και να προχωρήσουν σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της νομικής οδού για την
κατάπτωση της σχετικής ρύθμισης,
την ΠΟΣΔΕΠ να λάβει άμεσα επίσημη θέση για την άκριτη εξίσωση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων με
αυτά των αποφοίτων των κολλεγίων.

Ο ΕΣΔΕΠ ΠΘ, με γνώμονα την προστασία της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης και του
δημοσίου συμφέροντος, προτίθεται με σχετικές αποφάσεις του να συμμετάσχει σε δράσεις
ενημέρωσης των επιπτώσεων της ρύθμισης, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς της χώρας.
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Θοδωρής Μεταξάς

Βανέσσα Κατσαρδή

