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Αριθ. πρωτ. 242  Ηράκλειο, 23 Ιανουαρίου 2020 

 Προς: Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 

Κοιν: 1) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

2) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

3) Κοινωνικοί φορείς και σωματεία 

 

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων κολεγίων με τους απόφοιτους 

δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης 

 

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι σοβαρά προβληματισμένο από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της 

παιδείας. Το φθινόπωρο, το Υπουργείο Παιδείας μέσω του “αναπτυξιακού” πολυνομοσχεδίου προέβη 

στην ισοτίμηση των πτυχίων κολεγίων με τα πτυχία των δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης. Τώρα με τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα 23/01/2020, προχωρά ένα 

βήμα παρακάτω, κάνοντας δεκτούς τους αποφοίτους κολεγίων ως υποψήφιους για το διορισμό και 

την πλήρωση των κενών θέσεων στα σχολεία. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση δεν θα σταματήσει στα 

σχολεία. Η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων κολεγίων με αποφοίτους της δημόσιας 

ανώτατης εκπαίδευσης θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, όπως αναμένεται να γίνει και στον τεχνικό 

κλάδο. 

Λόγω των παραπάνω, το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ επισημάνει τα παρακάτω: 

 Το Δίπλωμα των Μηχανικών δεν αποτελεί πιστοποιητικό, αλλά μεταξύ άλλων εχέγγυο γνώσης και 

δυνατότητας ανάληψης ευθυνών σχετικών με την ασφάλεια των υποδομών, προϊόν σοβαρής μελέτης, 

συστηματικής έρευνας και ζύμωσης σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

 Με αυτήν την πρακτική, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των δημόσιων ιδρυμάτων 

απαξιώνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενισχύεται η ιδιωτική εκπαίδευση και συνιστά εξόφθαλμη 

πριμοδότηση των ιδιωτικών παραμάγαζων αμφιβόλου ποιότητας και κίνηση de facto υποβάθμισης των 

σπουδών και του επαγγέλματός μας. 

 Τυχόν επέκταση της εξίσωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών με τα 

αντίστοιχα των αποφοίτων κολεγίων, συνεπάγεται επισφάλεια των υποδομών με τραγικές συνέπειες στα 

έργα υποδομών. 
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Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την άμεση απόσυρση, της επίμαχης τροπολογίας και κατάργηση των 

επίμαχων διατάξεων του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. 

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

 

Για το Δ.Σ. 

 


