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                                             Προς:         Υπουργό Παιδείας  Έρευνας και   
                                        Θρησκευμάτων 

          Κοιν.:     Γραφείο Πρωθυπουργού                 
 
Κύριε Υπουργέ 
Επανερχόμαστε με την επιστολή μας για να σας μεταφέρουμε τις απόψεις 

μας σχετικά με τα θέματα των ΤΕ Μηχανικών που πραγματεύεται το νομοσχέδιο 
«Ρυθμίσεις για την ανωτάτη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»  του 
Υπουργείου Παιδείας. 

Είναι επιτακτική ανάγκη και ευθύνη της Κυβέρνησης να επιλυθεί με δίκαιο 
και οριστικό τρόπο το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ Μηχανικών 
αλλά και να δοθεί συνολική λύση στα διαχρονικά προβλήματα των ΠΕ και ΤΕ 
Μηχανικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Η δική μας πρόταση που από την πρώτη στιγμή κατετέθη στο Υπουργείο 
Παιδείας είναι σαφής: Δίκαιη και ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ που θα 
περιλαμβάνει συνολικές ρυθμίσεις: 
-Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ Μηχανικών. 
-Για την απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού με πτυχίο 4ετούς 
φοίτησης (bachelor). 
-Για τις προϋποθέσεις που ο 5ετής κύκλος σπουδών θα οδηγεί σε master. 
-Για την εγγραφή σε ένα ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο όλων των Μηχανικών ως 
ισότιμα και πλήρη μέλη. 
-Για την αναμόρφωση του πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ΠΕ 
και ΤΕ Μηχανικών, με προοδευτικά εξελισσόμενη πρόσβαση στο επάγγελμα 
βάσει αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας και μέσω πτυχίων αντίστοιχων 
των ΜΕΕΠ. 

Όμως διαφαίνεται ότι το νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 
λύσει αυτά τα προβλήματα. Αντιθέτως θα τα επιτείνει αφού σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 46, το μόνο που θα εφαρμοστεί τελικά είναι η χαριστικώς 
και παράνομη αναδρομική απονομή master, με Υπουργική Απόφαση, στους 
αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσεως διπλώματος, 
διότι: 
 Για τη σύνταξη των Π.Δ. που θα καθορίζουν το πλαίσιο πρόσβασης σε 

επαγγελματικές δραστηριότητες, προβλέπεται η σύσταση επταμελούς 
επιτροπής, η σύνθεση της οποίας δέχεται έντονη κριτική, παρά το ότι έχει ήδη 
τροποποιηθεί η αρχική της σύνθεση. 

 Το πόρισμα της επιτροπής θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., το οποίο αποτελεί πλέον το γνωμοδοτικό όργανο (Ν.4452/2017) 
προς τον Υπουργό Παιδείας, χωρίς να προβλέπεται πουθενά όμως η κατάργηση 
των ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. 

Αποτέλεσμα θα είναι η όποια γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα να είναι άκυρη και το ΣτΕ να χαρακτηρίσει τα σχέδια 
των Π.Δ. ως μη νόμιμα.  



 Τα σχέδια των Π.Δ. που επεξεργάζεται ήδη το ΤΕΕ κατ’ εφαρμογή του 
Ν.4439/2016 προβλέπουν ότι: Το επάγγελμα του μηχανικού δικαιούνται 
αποκλειστικά να ασκούν: 

α)οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών 
διπλωματούχου μηχανικού Πολυτεχνείου…….. 

Εφόσον δεν αποσυρθεί το άρθρο 46, επιβάλλεται να προβλεφθεί: 
 Το αναδρομικό master να φέρει διαφορετική ονομασία π.χ. Academic Μaster 

δίδοντας αποκλειστικά ακαδημαϊκή διαφοροποίηση και δικαίωμα πρόσβασης 
σε διδακτορικό, χωρίς να  προσμετράται  πουθενά στο Δημόσιο Τομέα. 

 Το πτυχίο επιπέδου Bachelor, να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για 
απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα και αποκτάται με φοίτηση 4 ετών. 

 ανάλογη νομοθέτηση του επαγγέλματος του ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ, 
σύμφωνα και αντίστοιχα με το άρθρο 29 του Ν.4439/2016 «Ρύθμιση 
επαγγέλματος μηχανικού», (αναφέρεται μόνο στους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς) για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/36/ΕΚ το οποίο προβλέπει την σύσταση και συγκρότηση επιτροπών 
εκπόνησης σχεδίου πρότασης Π.Δ. επαγγελματικών δικαιωμάτων). 

 Η σύσταση ενός ανεξάρτητου από το ΤΕΕ ενιαίου φορέα πιστοποίησης 
Επαγγελματικών Προσόντων όλων των Μηχανικών ΠΕ και ΤΕ. 

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

 Η αναμόρφωση του πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ΠΕ και 
ΤΕ Μηχανικών με προοδευτικά εξελισσόμενη πρόσβαση στο επάγγελμα βάσει 
αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας και μέσω πτυχίων αντίστοιχων 
των ΜΕΕΠ. 

 
ΖΗΤΟΥΜΕ 

 Να καθορισθεί άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν τα 
παραπάνω θέματα, ώστε η Πολιτεία, παραμερίζοντας και καταδικάζοντας 
συντεχνιακές σκοπιμότητες και ρατσιστικές πρακτικές, να αποδώσει στον 
καθένα αυτό που δικαιούται.  

 Να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η τροπολογία που σας έχει καταθέσει το 
Ινστιτούτο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ προκειμένου τα μέλη μας να έχουν απρόσκοπτη 
δυνατότητα επιμόρφωσης στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. 
Το Ελληνικό κράτος έχει ηθική και νομική υποχρέωση να εκδώσει επιτέλους, 

μετά από 35 χρόνια, Επαγγελματικά Δικαιώματα που να αντιστοιχούν στα 
προγράμματα σπουδών των ΤΕ Μηχανικών. 
 
Συνημμένα:  1. Υπόμνημα 
                       2. Έγγραφο Ινστιτούτου 
 


