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Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α., κατά τη συνεδρίασή του, στις 22/12, συζήτησε το νομοσχέδιο για 

την επαγγελματική εκπαίδευση που ψηφίστηκε την Πέμπτη 17/12 και ειδικά της διατάξεις 

που αφορούν στη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ να δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και την αιφνίδια τροπολογία που αφορά στη 

νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι απόφοιτοι κολλεγίων και πανεπιστημίων γίνονται 

αυτοδικαίως μέλη των ελληνικών επιμελητηρίων και συνεπώς αποκτούν τα ίδια 

επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών δημόσιων 

πανεπιστημίων, χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης.  

 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α., κατά πλειοψηφία, δηλώνει τα ακόλουθα : 

 

Το νομοσχέδιο στην ολότητά του αποτελεί οπισθοδρόμηση για την επαγγελματική εκπαίδευση 

καθώς είναι ξεκάθαρα υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος της δημόσιας 

εκπαίδευσης, ενώ εξωθεί χιλιάδες μαθητές των 15 ετών από τα θρανία στη φτηνή, πρώιμη 

κατάρτιση και την αναλώσιμη εξειδίκευση.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο και η τροπολογία της τελευταίας στιγμής, που ήρθε χωρίς καμία 

διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και η οποία εγγράφει χωρίς καμία διαδικασία τους 

αποφοίτους των κολλεγίων στα επαγγελματικά επιμελητήρια, παρέχοντάς τους πλήρη 

επαγγελματικά δικαιώματα. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα τόσο στην αναγνώριση των 

κολεγίων, όσο και στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, αφού προλειαίνει το 

έδαφος για την εισαγωγή περαιτέρω φίλτρων και κατηγοριοποιήσεων από την απόκτηση του 

πτυχίου έως την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ νομιμοποιεί τον ακόμα μεγαλύτερο 

κατακερματισμό σε τίτλους σπουδών της ίδιας ειδικότητας. 

 

Είναι στρατηγική επιλογή του ΥΠΑΙΘ να μην αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα σε 

αποφοίτους πρώην ΤΕΙ, να επιτρέπει την απονομή integrated master από πανεπιστημιακές 

σπουδές 5ετούς διάρκειας και την ίδια στιγμή οι απόφοιτοι αυτών των Σχολών να έχουν 

λιγότερα δικαιώματα από εκείνους των κολεγίων! Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΑΙΘ ανοίγει 

διάπλατα τον δρόμο για την αύξηση της πελατείας των κολλεγίων και συνθέτει ένα περιβάλλον 

πλήρους ανταγωνισμού για την πρόσβαση στο επάγγελμα ωφελώντας τους εργοδότες που θα 

έχουν επιπλέον λόγους για μισθολογικές και άλλες διακρίσεις. 

 

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας 

αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε, για τη δυνατότητα 

στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, 

να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. με κατατακτήριες εξετάσεις. 

 

Το Υπουργείο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η διαδικασία των κατατακτηρίων είθισται να αφορά 

σε αποφοίτους που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο προσόντων και όχι σε διαφορετικά, όπως 
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προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη! Επιπλέον, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι με τη 

συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύσει η αναγνώριση μαθημάτων, δηλαδή η εξίσωση αντικειμένων 

των ΙΕΚ με αντίστοιχα του πανεπιστημίου. Μήπως αυτή η φαεινή ιδέα του Υπουργείου 

εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της έκθεσης Πισσαρίδη για μετατροπή πολλών 

πανεπιστημιακών τμημάτων σε 3ετή προγράμματα και την επαναφορά της συζήτησης για 

μετατροπή ολόκληρων ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών με 

στόχευση τη δημιουργία σχολών και πανεπιστημίων δύο ταχυτήτων;  

 

Ο ΕΣΔΕΠ ΠΑΔΑ, κατά πλειοψηφία :  

 

• Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του στη ρύθμιση για τα κολλέγια και συντάσσεται 

με όλα τα επιμελητήρια της χώρας όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο, το 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο που ήδη αντέδρασαν 

εμφατικά σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ. 

 

• Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του στη ρύθμιση για την είσοδο των αποφοίτων ΙΕΚ 

στα Πανεπιστήμια με κατατακτήριες και συντάσσεται με τη σχετική απόφαση της 

Συνόδου των Πρυτάνεων. 

 

• Καλεί τη Σύγκλητο και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να πάρουν θέση 

επί των κρίσιμων αυτών ζητημάτων και να διεκδικήσουν την ανατροπή αυτών των 

νομοθετικών πρωτοβουλιών του ΥΠΑΙΘ. 

 

 

Για το Δ.Σ. 

                          Ο Πρόεδρος                                    H  Γραμματέας 

                                      

                      Σταύρος Καμινάρης                    Ευαγγελία (Λίλιαν) Αντωνίου 


