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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

 
 
Ενόψει της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ προέβη σε σειρά δράσεων προκειμένου να ενημερώσει το κοινοβούλιο 
σχετικά με τις θέσεις της. 

 
Τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη και τον 
ενημέρωσε για τους προβληματισμούς, τις θέσεις και τις προτάσεις της 
Ομοσπονδίας σχετικά με το εν λόγω σχέδιο νόμου.  

Την Τρίτη, 25 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπουργό 
Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. 
Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις της 
Ομοσπονδίας και τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της σχετικά με το κατά πόσο οι 
διατάξεις του νομοσχεδίου θα οδηγήσουν στις προσδοκώμενες λύσεις. 

 
Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. παρέστη στη συνεδρίαση της 

Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και πραγματοποίησε παρέμβαση, 
παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας.  

Συγκεκριμένα ζητήθηκε: 
- Το αναδρομικά αποδιδόμενο master στους αποφοίτους Πολυτεχνικών 

Σχολών 5ετούς φοίτησης να μη χαρακτηρίζεται “integrated master”, 
αλλά ως “academic master” με αποκλειστικά ακαδημαϊκά και μόνο 
χαρακτηριστικά, χωρίς μοριοδότηση και βαθμολογική ή μισθολογική 
εξέλιξη στο δημόσιο. 

- Η απονομή master όχι στην ειδικότητα του τμήματος αλλά σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα. 

- Η προσθήκη παραγράφου που θα διασαφηνίζει ότι το πτυχίο bachelor 
αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο 
επάγγελμα και αποκτάται με φοίτηση 4 ετών. 

- Η τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν.4439/2016 που αναφέρεται σε 
«ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Διπλωματούχου Μηχανικού» με 
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προσθήκη παραγράφου που να ρυθμίζει αντίστοιχα τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του ΤΕ Πτυχιούχου Μηχανικού. 

- Η εγγραφή σε ένα ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο όλων των Μηχανικών ως 
ισότιμα και πλήρη μέλη 

 

 

 


