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Δελτίο τύπου    ΠΕΤΕΤ 

ΘΕΜΑ:  Νομοθετική ρύθμιση εγγραφής αποφοίτων Ιδιωτικών κολλεγίων 

στο Οικονομικό και Τεχνικό επιμελητήριο. 

Αθήνα 05/01/2021 

Α.Π: 210105_1 

     Προσφάτως η ηγεσία του Υπουργείου παιδείας, νομοθέτησε ως εξής: Άρθρο 164-Ρυθμίσεις για την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010       

. 
Α. Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων, προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα 

του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 
Β. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράφει αποφοίτους Κολλεγίων για να ασκούν το επάγγελμα του 

Οικονομολόγου και του Λογιστή Φοροτεχνικού. 
Τα δικαιώματα άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων  θα είναι τα ίδια με αυτά των πτυχιούχων των δημοσίων 
ελληνικών Πανεπιστημίων. 
 
  Πρακτικώς πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημίων, με σπουδές μέσω ιδιωτικών κολλεγίων  στην Ελλάδα, μπορούν 
να εγγραφούν στα αντίστοιχα επιμελητήρια και συνακολούθως να εργαστούν στο αντικείμενο, λαμβάνοντας 
την σχετική άδεια την οποία ΜΟΝΟ το ΟΕΕ και Τεχνικό επιμελητήριο , αποκλειστικώς χορηγούν!! 
Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς ήταν αποτέλεσμα βαθειάς μελέτης των αναγκών της ελληνικής 
παραγωγής!! 
 *Ο νομοθέτης έφτασε στο συμπέρασμα πως οι χιλιάδες αρχιτέκτονες  και οικονομολόγοι ,πτυχιούχοι , 
αναγνωρισμένων πανεπιστημίων δεν επαρκούν ή δεν στοίχισαν αρκετά στον  Έλληνα φορολογούμενο και 
χρειαζόμαστε και άλλους να διαγκωνιστούν για τα ψίχουλα της πενιχρής πίτας του ιδιωτικού τομέα ή να 
καλλιεργήσουν τις κομματικές τους γνωριμίες προς διορισμό στο δημόσιο. 
*Για τον νομοθέτη επίσης οι χιλιάδες πτυχιούχοι των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων είναι αόρατοι 
,ανύπαρκτοι και προφανώς ανάξιοι λόγου εγγραφής στα επιμελητήρια, καθώς δεν προσεγγίζουν το 
επιστημονικό επίπεδο  των ιδιωτικών Κολλεγίων !!  
Συγχρόνως το Υπουργείο παιδείας μεθοδεύει  την θέσπιση εξετάσεων των παλαιών αποφοίτων ΤΕΙ  με πτυχία 
επιπέδου προσόντων 6 ,για να πάρουν το υποτιθέμενο αναβαθμισμένο πτυχίο των νέων ΑΕΙ με το ίδιο επίπεδο 
προσόντων!!  
Το Ελληνικό κράτος για μια ακόμη φορά, λειτουργεί καλλιεργώντας προσδοκίες και καλύπτοντας πρωτίστως 
την εκλογική πελατεία. 
Άλλοι δύο εμπλεκόμενοι θεσμικοί παράγοντες τα επιμελητήρια και τα πανεπιστήμια (το παν. Θεσσαλίας 
λαλίστατο , ετέθει επικεφαλής στην υπεράσπιση των οσίων και ιερών ) πνέουν τα μένεα κατά της υπουργικής 
απόφασης.  
Μια πρώτη ανάλυση μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: 
*Ενδιαφέρονται για το συμφέρον της Ελληνικής κοινωνίας; Εννοείται όχι,  
*Φοβούνται για την πτώση του επιστημονικού επιπέδου των επαγγελματιών;  Δεν τους απασχολεί καθόλου, 
*Είναι αντίθετοι ιδεολογικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Όχι μόνο δεν είναι αλλά  
-πλήθος καθηγητών  Δημοσίων πανεπιστημίων  απέκτησαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια τα διδακτορικά τους  
- έτυχε χρηματοδότησης, από ιδιωτικές επιχειρήσεις η ερευνητική τους εργασία στο εξωτερικό κυρίως. 
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Πολλοί δε πριν ελλιμενιστούν στο δημόσιο, εργάστηκαν σε Κολλέγια  και ΤΕΙ, δια την απόκτηση των προς το 
ζειν. 
Τα επιμελητήρια στην Ελλάδα τεχνικο-γεωτεχνικό κυρίως αλλά και τα ΕΕΧ, Οικονομικό σε μικρότερο βαθμό, 
αποτελούν άθλιες συντεχνίες. 
*Ενδιαφέρονται στενά και εξόφθαλμα μόνο για τα συμφέροντα των μελών τους και τίποτα άλλο απολύτως. 
*Η προσφορά τους στην κοινωνία είναι αρνητική και σε πολλές περιπτώσεις καταστροφική.  
Από τον ανεκδιήγητο Κωνσταντίνο Λιάσκα ,πρόεδρο του ΤΕΕ το 1989 και μετέπειτα υπουργό Δημοσίων έργων 
στην κυβέρνηση Τζανετάκη, οποίος ως υπουργός υπέγραψε μόνο μια απόφαση , εν μία νυκτί, ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΌΣ 
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ, μέχρι σήμερα ή πρακτική είναι ακριβώς η ίδια. 
*Αυτοί οι άθλιοι συντεχνίτες, εχθροί της κοινωνίας ,ήδη αρνούνται και πολεμούν λυσσαλέα την εγγραφή των 
πτυχιούχων νέων πανεπιστημίων που προήλθαν από πρώην ΤΕΙ . Δηλαδή ο πτυχιούχος  προερχόμενος από 
νέο-ιδρυθέν πανεπιστήμιο οπουδήποτε, είναι κατάλληλος για μέλος του ΤΕΕ ή ΟΕΕ ή ΓΕΩΤΕΕ ενώ ο πτυχιούχος 
του ΠΑΔΑ ή του ΔΙΠΑΕ που προήλθαν από ΤΕΙ, άχρηστος και ακατάλληλος. 
 
 Θα δούμε με χιούμορ λοιπόν την υποχρέωση να εγγράψουν  όλους τους άσχετους ως ισότιμα μέλη, απλώς 
διασκεδάζουμε την αμηχανίας τους, γιατί προφανώς δεν συνεννοήθηκαν ορθά με την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ.  
 
 Οι τεχνολόγοι τροφίμων κοιτάν στα μάτια τον Έλληνα πολίτη , εκφράζονται από την ΠΕΤΕΤ, δεν είναι 
κρατικοδίαιτοι και έχουν δηλώσει πανέτοιμοι να συνδράμουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
όποτε τους ζητηθεί καθώς η εμπλοκή τους στην παραγωγική δραστηριότητα είναι βαθειά και πολυποίκιλη. 
 
*Ζητάμε την κατάργηση των φραγμών εγγραφής πτυχιούχων Ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ) σε 
επαγγελματικά επιμελητήρια ως αντιεπιστημονική και αντίθετη το κοινωνικό καλό. 
*Το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος να ορίζεται από τον τίτλο σπουδών τους με νομοθετική ρύθμιση. 
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