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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
Σχετικά με το νομοσχέδιο 

«Ρυθμίσεις για την ανωτάτη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες 
διατάξεις»   

 
Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, 

αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 
 Στόχος του υπομνήματος είναι η παράθεση των απόψεών μας σχετικά με τα θέματα 
των ΤΕ Μηχανικών που πραγματεύεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. 
 Βασικό πρόβλημα είναι ότι από το 1983, οπότε και δημιουργήθηκαν τα ΤΕΙ, μέχρι 
σήμερα, η Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει, ως όφειλε, στην έκδοση Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων, κρατώντας σε ομηρία τους δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους Μηχανικούς των 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. 

Πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύσει κάποιος αυτήν την «παράβλεψη» της Πολιτείας; 
Ποια δικαιολογία ευσταθεί για την ομηρία όλων αυτών των Μηχανικών; Ποια 
ευνομούμενη Πολιτεία είναι δυνατόν να υποκύπτει και σε ποια συντεχνιακά συμφέροντα, 
ώστε άτολμη και δειλή να απαξιώνει τους κόπους και τις θυσίες δεκάδων χιλιάδων 
οικογενειών που «επένδυσαν» την εκπαίδευσή και το μέλλον των παιδιών τους σε 
Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα ΤΕΙ; Σήμερα τα ΤΕΙ μετεξελίσσονται πλέον σε 
Πανεπιστήμια, χωρίς να έχουν καθορισθεί, 34 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, Επαγγελματικά 
Δικαιώματα για τους αποφοίτους των Σχολών Μηχανικών. 

Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης. Είναι όμως 
ευθύνη της να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, 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 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. 
 
 Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 
λύσει αυτά τα προβλήματα. Αντιθέτως θα τα επιτείνει αφού σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στο άρθρο 46, το μόνο που θα εφαρμοστεί τελικά είναι η χαριστικώς 
αναδρομική απονομή master, με Υπουργική Απόφαση, στους αποφοίτους σχολών 5ετούς 
φοίτησης, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσεως διπλώματος. 
 Συγκεκριμένα: 
 Παράγραφοι 1 και 2 
Προβλέπει ότι: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται 
σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά 
εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί 
στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος». 
Δηλαδή π.χ. το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ που έχει 4 τομείς: 
1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (T.E.T.K.)  
2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.) 
3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.) 
4. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης 

Το master που θα αποδίδει το ενιαίο αδιάσπαστο 5ετές πρόγραμμα σπουδών στην 
ειδικότητα του τμήματος, θα περιλαμβάνει και τους 4 τομείς του Τμήματος; Διότι όπως 
προβλέπει το ίδιο νομοσχέδιο στο άρθρο 30 παρ. 1β το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί «στην υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές ή/και εφαρμοσμένες περιοχές 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των 
γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων». 
Επιπρόσθετα, ο τίτλος θα λογίζεται ότι έχει ληφθεί από τη κτήση του πτυχίου, η οποία 
έγινε και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή σε βάθος 40 και πλέον 
ετών. Μια εξαιρετικά χαριστική διάταξη που αποδυναμώνει τους μεταπτυχιακούς τίτλους 
και στοχεύει αποκλειστικά σε συντεχνιακές σκοπιμότητες. 

Θα πρέπει βέβαια να συνεκτιμηθεί το σημαντικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσουν 
οι απόφοιτοι 5ετούς φοίτησης σχολών συγκριτικά με τους λοιπούς αποφοίτους 
Πανεπιστημιακών σχολών 4ετούς φοίτησης (Νομική, Ακαδημίες κλπ) και οι πιθανές 
αντιδράσεις και σχεδιασμοί τους στο ζήτημα των Π.Μ.Σ. Είναι εμφανής η προσπάθεια 
εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια μόνο για τις Πολυτεχνικές σχολές (απόκτηση 
master στα 5 έτη σπουδών) και την ένταξη των αποφοίτων τους στο 7ο πεδίο του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων, υποβαθμίζοντας ακαδημαϊκά και επαγγελματικά όλους τους λοιπούς 
αποφοίτους των Α.Ε.Ι. 

Στο αρχικό κείμενο της διαβούλευσης προβλεπόταν η πλήρης αναγνώρισή του στο 
Δημόσιο με αποτέλεσμα να ανατραπούν βίαια και χωρίς καμία διαβούλευση, με ένα 
νομοσχέδιο για την Παιδεία όλοι οι ισχύοντες νόμοι, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, το 
βαθμολόγιο, το μισθολόγιο και η σημερινή ιεραρχία σχεδόν στο σύνολό της. 
Στην τελευταία γνωστή μορφή του νομοσχεδίου, προβλέπεται το Master να μη 
μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς, ούτε να επιφέρει μεταβολές μισθολογικές και 
βαθμολογικές, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί καθαρά ότι δε θα προσμετράτε ούτε στη 
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο. 
Εφόσον το master θα προσδίδει πλέον μόνο ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, είναι προφανές 
ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως τίτλος επιπέδου Integrated Master και 

Επιβάλλεται να φέρει διαφορετική ονομασία π.χ. Academic master δίδοντας 
αποκλειστικά ακαδημαϊκή διαφοροποίηση και δικαίωμα πρόσβασης σε διδακτορικό. 

Επιβάλλεται επίσης να αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: 
«Το πτυχίο επιπέδου Bachelor, αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη 
πρόσβαση στο επάγγελμα και αποκτάται με φοίτηση 4 ετών». 
 Παράγραφοι 3 και 4 
 Για τη σύνταξη των Π.Δ. που θα καθορίζουν το πλαίσιο πρόσβασης σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες, προβλέπεται η συγκρότηση επταμελούς επιτροπής με 
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πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, έναν καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής, έναν 
καθηγητή ΤΕΙ και όποιον άλλο ορίσει ο Υπουργός. 
Στο αρχικό κείμενο της διαβούλευσης στην σύνθεση της Επιτροπής θα συμμετείχε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ, ενώ με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού απλός εκπρόσωπος του 
ΤΕΕ, ενώ εξακολουθεί να μη γίνεται αναφορά σε εκπρόσωπο φορέα των Πτυχιούχων  
Μηχανικών ΤΕ. 
 Το πόρισμα της επιτροπής θα πρέπει να λάβει, σύμφωνα με το Ν.3794/2009, άρθρο 
18, τη σύμφωνη γνώμη των ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ, προκειμένου να εκδοθούν τα Π.Δ. των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Με το Ν.4452/2017, άρθρο 18, προβλέπεται η σύσταση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. το οποίο 
αποτελεί πλέον το γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δε 
προβλέπεται πουθενά όμως η κατάργηση των ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ και η μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων τους στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η όποια γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα να είναι άκυρη και το ΣτΕ να χαρακτηρίζει τα σχέδια των Π.Δ. 
ως μη νόμιμα. 

Δηλαδή, η μόνη διάταξη που θα εφαρμοσθεί με το άρθρο 46 θα είναι η χαριστική 
διάταξη των αναδρομικών master. 

Για μία ακόμη φορά δε θα τελεσφορήσει η έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 
των ΤΕ Μηχανικών και αφού οι σχολές που αποφοίτησαν, σύντομα θα μετατραπούν σε 
Πανεπιστήμια, πιθανότατα δε θα εκδοθούν ποτέ  Π.Δ. για σχολές που δε θα υφίστανται 
πλέον. 

Αντίθετα, για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς η Κυβέρνηση έχει φροντίσει ώστε 
στο Ν. 4439/201, άρθρο 29 «Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού»,  για την «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων», να προβλέπονται διατάξεις που ρυθμίζουν αποκλειστικά το επάγγελμα του 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, χωρίς καμία αναφορά στους Πτυχιούχους ΤΕ Μηχανικούς. 
Σαν να μη υπάρχουν. 
 

Επιβάλλεται 
ακριβώς ανάλογη νομοθέτηση του επαγγέλματος του ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ, 
σύμφωνα και αντίστοιχα με το άρθρο 29 του Ν.4439/2016 το οποίο προβλέπει την 
σύσταση και συγκρότηση επιτροπών εκπόνησης σχεδίου πρότασης Π.Δ. επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου αλλά και των 
Συλλόγων, καθώς και εκπροσώπους των Ιδρυμάτων και των συναρμόδιων Υπουργείων. 
Προβλέπει ακόμη και τη σύσταση και συγκρότηση τριμελών ομάδων έργου προς 
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ανά ειδικότητα, οι οποίες αποτελούνται από δύο 
εκπροσώπους των Ιδρυμάτων και ένα μέλος του Συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας. 
Θα πρέπει δε να ληφθούν υπόψη τα σχέδια ΠΔ του 2008 που έχουν τη θετική 
γνωμοδότηση του ΣΑΤΕ. 
 Τα σχέδια των Π.Δ. που επεξεργάζεται ήδη το ΤΕΕ κατ’ εφαρμογή του Ν.4439/2016 
προβλέπουν ότι: 
1. Το επάγγελμα του μηχανικού δικαιούνται αποκλειστικά να ασκούν: 

α) οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών 

διπλωματούχου μηχανικού Πολυτεχνείου, Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής ή Τμήματος 

ιδρυμάτων της ημεδαπής 

β)  οι κάτοχοι τίτλου σπουδών μηχανικού ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντίστοιχων. 



5.     Πλήρης πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε ειδικότητας παρέχεται       

αποκλειστικά στους κάτοχους ενιαίου και αδιάσπαστου πενταετούς τίτλου σπουδών 

διπλωματούχου μηχανικού. Η επάρκεια του τίτλου σπουδών για πρόσβαση στις 

επαγγελματικές δραστηριότητες ειδικότητας μηχανικού προσδιορίζεται από το 

Τ.Ε.Ε.,……… 

Είναι προφανείς οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΤΕΕ καθώς και ο ρόλος που θα 
διαδραματίσει συμμετέχοντας στην επιτροπή για τον καθορισμό του σχεδίου Π.Δ. των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ Μηχανικών. 

Πρέπει να επισημανθεί η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ να δημιουργήσει σύλλογο ΤΕ Μηχανικών. Μια απόφαση που προήλθε ύστερα από 
αίτημα ενός ιδιώτη ΤΕ Μηχανικού και το οποίο είχε υποβληθεί 5 μέρες νωρίτερα!!! 

Μια παραπλανητική και διασπαστική για τον κλάδο ενέργεια, που στοχεύει να 
εγγραφούν οι ΤΕ Μηχανικοί σε ένα σύλλογο χωρίς αντίκρισμα, αφού το Νομικό καθεστώς 
του ΤΕΕ δεν επιτρέπει την εγγραφή των ΤΕ Μηχανικών ως πλήρη και ισότιμα μέλη του, 
διότι μόνο με αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να ενταχθούν και οι ΤΕ Μηχανικοί σε ένα 
πιθανό νέο και ενιαίο για όλους τους Μηχανικούς Επιμελητήριο. 

 Επιβάλλεται: 
 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 σταδιακή πρόσβαση στο επάγγελμα βάσει αποδεδειγμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας και μέσω πτυχίων αντίστοιχων των ΜΕΕΠ. 

 Η απόσυρση του άρθρου 46 για όλα τα προβλήματα που προαναφέραμε. 

 Η έναρξη και χωρίς χρονοτριβή ολοκλήρωση διαλόγου με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και με ταυτόχρονη νομοθέτηση να επιλυθούν όλα τα 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί. 
 
Μην συναινέσετε σε μια νέα κοροϊδία σε βάρος των ΤΕ Μηχανικών. Δεν την αξίζουν. 
Είναι όμως πραγματικά η ώρα που πρέπει και επιβάλλεται, μετά από όσα βιώσαμε και 

βιώνουμε ως πολίτες, να αντιδράσει και να τολμήσει πλέον η Πολιτεία, παραμερίζοντας και 
καταδικάζοντας συντεχνιακές σκοπιμότητες και ρατσιστικές πρακτικές, να αποδώσει στον 
καθένα αυτό που δικαιούται στα πλαίσια των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας.  

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.   

  
 
 
 
 
 
 


