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Για την ισοτίμηση των πανεπιστημιακών πτυχίων με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων 

Η νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης της ΝΔ για την περαιτέρω αναγνώριση των 

κολεγίων, πιάνει το νήμα από την προηγούμενη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Απαξιώνει 

το σύνολο των σπουδών και τα πανεπιστημιακά πτυχία. Κάνει το πτυχίο άλλο ένα προσόν, που 

αθροίζεται στο καλάθι των προσόντων και πιστοποιητικών.  

Η περαιτέρω «απελευθέρωση» και αναγνώριση των κάθε είδους ιδιωτικών κολεγίων, 

παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων σε Ελλάδα και εξωτερικό και, σε μια πορεία, και ιδιωτικών 

ΑΕΙ με παράλληλη κατάργηση του άρθρου 16, είναι στοιχείο σύμφυτο της 

εμπορευματοποίησης της Εκπαίδευσης, διαμόρφωσης μιας ενιαίας αγοράς 

εκπαιδευτικών προϊόντων. 

Αυτός είναι ο λεγόμενος «Ενιαίος Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης» που προβλέπει η Συνθήκη 

της Μπολόνιαστον οποίο εντάσσονται πολλά και διαφοροποιημένα πτυχία, πολλές και 

διαφορετικές κατηγορίες αποφοίτων.Στην ενιαία αγορά πτυχίων και προσόντων πέραση 

έχει αυτό που κάθε φορά επιλέγει ο εργοδότης ανάλογα με τις ανάγκες κερδοφορίας του 

και όχι αυτό που διασφαλίζει ολόπλευρη επιστημονική γνώση. 

Ο νέος νόμος δεν αποτελεί «καινοτομία». Διατηρεί και ενισχύει όλους τους νόμους της 

προηγούμενης κυβέρνησης, πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω στην προώθηση των κατευθύνσεων 

της ΕΕ με σκοπό να αντιστοιχηθείη εκπαίδευση με τις επιταγές των μεγάλων επιχειρηματικών 

ομίλων. 

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό σήμερα να «ανεβαίνουν στα κεραμίδια» δυνάμεις της ΝΔ, 

του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και να φωνάζουν κατά της ισοτίμησης πτυχίων κολεγίων με 

πανεπιστήμια. Ας μην ξεχνάνε ότι είναι οι κυβερνήσεις τους που στηρίζουν και με τα δυο χέρια 

την κάθετη και οριζόντια κατηγοριοποίηση των πτυχίων, που περιλαμβάνει μια ολοένα 

διευρυνόμενη γκάμα από πανεπιστημιακά Τμήματα, Τμήματα πρώην και νυν ΤΕΙ, κολέγια, 

διετή, ακόμα και μονοετή προγράμματα κατάρτισης στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο.Δεν 

ξεχνάμε τις εκκλήσεις τους προς την Κομισιόν (Αλ. Αλαβάνος ως ευρωβουλευτής του ΣΥΝ) για 

αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων. 

Το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας, ύστερα από πρόταση της ΔΚΜ, 

που στήριξαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, πλην της Αυτόνομης Παρέμβασης (η οποία ωστόσο 

είχε προτείνει και υπερψηφίσει την ανάλογου περιεχομένου απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής) όχι μόνο υιοθετεί το ρόλο του ΤΕΕ ως «πιστοποιητή» των πτυχίων, αλλά κατά 

βάση στηλιτεύει μόνο την «αυτόματη» αναγνώριση της ισοτιμίας κολεγίων και ΑΕΙ, ενώ αφήνει 

στο απυρόβλητο την ΕΕ και την πολιτική της, το διαχρονικό ρόλο του ΤΕΕ και όλων των 

κυβερνήσεων στην πορεία διάλυσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  

Απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η κοινή πάλη των εργαζόμενων μηχανικών σε 

κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική ΕΕ και των κυβερνήσεων που 



προωθούν την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και την αποσύνδεση πτυχίου – 

επαγγέλματος. 

 

 Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα 

επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των 

νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία.  

 Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και 

αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε 

κατηγορίες. 

 Ένας ακαδημαϊκός τίτλος ανά επιστημονικό αντικείμενο, μοναδική προϋπόθεση για την 

άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος, 

 Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών 

πανεπιστημίων 


