
7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Θεσσαλονίκη, 15.01.2009 
 

Οι Πρυτάνεις των Πολυτεχνείων της χώρας (Ε.Μ.Π. Καθ. κ. Κ. I. Μουτζούρης και Κρήτης 
Καθ. κ. I. Γρυσπολάκης) και οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστη-
μίων της (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθ. κ. Ν. Μουσιόπουλος, 
Πανεπιστημίου Πατρών Καθ. κ. Ν. Σπύρου, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
Καθ. κ. I. Διαμαντής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθ. κ. Ζ. Κοτιώνης και εκπρόσωπος 
Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθ. κ. Σ. Γκρίτζαλης) είχαν στις 15.01.2009 στη Θεσσαλονίκη 
την 7η Συνάντηση Εργασίας τους. Παρέστησαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης Καθ. κ. Α. Μάνθος, ο οποίος και προήδρευσε, και, μετά από πρόσκλη-
ση, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) κ. I. Αλαβάνος, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Tμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) κ. Α. Κονακλίδης, ο 
Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Χ. Βλαχοκώστας και το μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ Καθ. κα. Α. Μοροπούλου. 
 

 
Επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων αποφοίτων ΤΕΙ 
σε σχέση με τα των διπλωματούχων Πολυτεχνικών Τμημάτων 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Οι Πρυτάνεις και Κοσμήτορες κατέληξαν ομοφώνως στα εξής: 
1. Επιβάλλεται η άμεση θέσπιση ενιαίου πλαισίου πιστοποίησης δεξιοτήτων και πρόσβα-

σης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωματούχων 
Μηχανικών, των πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλων τεχνιτών σε όλο το φάσμα των τεχνικών 
επαγγελμάτων, με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται 
απαραίτητο να ενεργοποιηθεί άμεσα από την νέα ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κοινή 
εισηγητική επιτροπή ΣΑΠΕ/ΣΑΤΕ με επανεξέταση των πρόσφατων ΠΔ για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ που κρίνονται μονόπλευρα. Η 
επιτροπή αυτή είναι επίσης αναγκαίο να προετοιμάσει τη δημιουργία «Φορέα 
Πιστοποίησης», με τη συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλων 
κλαδικών φορέων, των Πολυτεχνείων και των ΤΕΙ. Ο ως άνω Φορέας θα καταρτίσει 
κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κτλ, θα τηρεί το 
επαγγελματικό μητρώο για όλες τις κατηγορίες των τεχνικών επαγγελμάτων και θα 
πιστοποιεί ποιος και με ποιες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα, 
αξιολογώντας την επάρκειά του στον επαγγελματικό χώρο. 

2. Η θέσπιση του ως άνω ενιαίου πλαισίου θα διευκολύνει πολύ την περαιτέρω 
διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα. 
Ειδικότερα, τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές προτίθενται να ανοίξουν τη 
συζήτηση για ενδεχόμενη ενσωμάτωση κάποιων τεχνολογικών Τμημάτων των ΤΕΙ σε 
Πανεπιστήμια, με έμφαση στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και το πλαίσιο της 
μετάβασης, εγείροντας ταυτόχρονα το θέμα της θέσπισης των ενδιάμεσων βαθμίδων 
της μεταλυκειακής τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ανάπτυξης της χώρας. Για την πληρέστερη ενημέρωση της κοινωνίας επιβάλλεται η 
διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 


