
ΤΕΕ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

                                                                                     Μ. Αλεξάνδρου 49 - 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
                   Τηλ. 2310883100-99 
                      Fax  2310883110 

                Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α   
 

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE 
Section of Central Macedonia 
M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki 
Tel. 00302310 883100-99  
Fax 00302310 883110 

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2021  

για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ΤΕΕ/ΤΚΜ συντάσσεται και υιοθετεί το ψήφισμα της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

του ΤΕΕ της τακτικής συνεδρίασης της 19ης ∆εκεμβρίου 2020 για την αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας και εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα: 

 

«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια, δωρεάν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού. Ως εκ τούτου καταγγέλλει 

απερίφραστα τη μεθόδευση της Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης συνολικά να νομοθετήσει 

κατά κυριολεξία νύχτα με τροπολογία της τελευταίας στιγμής την υποχρέωση των επαγγελματικών 

φορέων να εγγράφουν εντός ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης τους αποφοίτους κολεγίων 

που έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. 

 

Η Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 

Α)  Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη νομοθετική ρύθμιση. 

 

Β)  ∆ηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή αυτών 

των αποφοίτων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

 

Γ)  Καλεί τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και 

δικαστικών αρχών, ώστε να ακυρωθεί η προωθούμενη ρύθμιση. 

 

∆) Από κοινού με την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες μαζί και με τα 

άλλα Επιμελητήρια και τους επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών ώστε να προχωρήσει σε 

νέου τύπου πολύμορφες δράσεις κινητοποιήσεων υπό το συντονισμό αυτό. 

 

Ε) Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα σταθεί απέναντι στη νομοθετική αυτή ρύθμιση, ξεκινώντας με συγκεκριμένες 

δράσεις, όπως επαφές με Συλλόγους Μηχανικών & Σ.Μ.Τ. Μακεδονίας, Συλλόγους φοιτητών, 
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διδασκόντων, μεταπτυχιακών Π.Σ. ΑΠΘ και καλώντας τα μέλη του σε συμμετοχή και στήριξη των 

κινητοποιήσεων με κύριο στόχο την κατάργησή της. 

 

Θεσσαλονίκη 18.3.2021 

Τα μέλη της “Α” ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 

 


