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ΘΕΜΑ:

Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των Πολυτεχνικών Σχολών ως
Μεταπτυχιακό σύμφωνα με το ΦΕΚ 3987/Β/14-09-2018 και άλλα θέματα διπλωματούχων
μηχανικών στην εκπαίδευση.
Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σας υπενθυμίζουμε την αδικία σε βάρος των Διπλωματούχων Μηχανικών της εκπαίδευσης
με την ενοποίηση των πινάκων ειδικοτήτων για τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών με
μόνο κριτήριο τη διδακτική εμπειρία -προϋπηρεσία. Η κατάταξη αυτή έγινε μη
λαμβάνοντας υπόψη ούτε τα χρόνια σπουδών, ούτε το βαθμό δυσκολίας κτήσης του
πτυχίου, ούτε τη διαβάθμιση της βαθμολογίας, ούτε το γεγονός ότι για την απόκτηση
διδακτικής επάρκειας απαιτείται επιπλέον ένα έτος σπουδών.
Αποτέλεσμα ήταν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί να βρεθούν με αρκετές θέσεις διαφορά από
αυτές που είχαν (ακόμη και με βάση την ποσόστωση) και να κληθούν αργότερα για θέσεις
αναπληρωτών ή να μην κληθούν καθόλου.
Με το ΦΕΚ 3987/14-09-2018, το Υπουργείο έκανε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την
αδικία αυτή, αναφέροντας ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών
συγκεκριμένων Πολυτεχνικών σχολών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου
τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων». Παρόλα αυτά το
«μεταπτυχιακό» δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά από το Δημόσιο.
Με το νέο ΦΕΚ 13/29-01-2019, κεφάλαιο Ε, αναδιαμορφώνονται οι πίνακες κατάταξης των
εκπαιδευτικών, δίνοντας βάση τόσο στην προϋπηρεσία, όσο στα προσόντα και τα
κοινωνικά κριτήρια. Παρόλα αυτά ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με τον ίδιο
συντελεστή, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της σχολής αποφοίτησης, ισοπεδώνοντας για
ακόμη μία φορά τη διαβάθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών, μελών του ΤΕΕ το
Υπουργείο είχε ενημερωθεί πριν και μετά την ενοποίηση των πινάκων. Δεν προχώρησε
όμως έμπρακτα σε αποκατάσταση της αδικίας αυτής.
Για να προλάβουμε μια νέα ενδεχόμενη ισοπέδωση του κλάδου, αιτούμαστε:
1. Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των Διπλωματούχων Μηχανικών και
όχι μόνο της διδακτικής εμπειρίας.
2. Αναγνώριση του 5ου έτους σπουδών στα Ελληνικά Πολυτεχνεία ως Μεταπτυχιακό,
μισθολογικά το οποίο θα ισχύσει αναδρομικά από την 14-09-2018, όπου
δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 3987/Β/18.
3. Αναγνώριση του 5ου έτους σπουδών στα Ελληνικά Πολυτεχνεία ως Μεταπτυχιακό,
από τον ΑΣΕΠ, δίδοντας τα μόρια που αναλογούν.
4. Αναγνώριση της δυσκολίας φοίτησης – αποφοίτησης από τα Ελληνικά Πολυτεχνεία
και διαφοροποίηση του συντελεστή για τον υπολογισμό μορίων της βαθμολογίας
πτυχίου σε σχέση με τα αντίστοιχα Τεχνολογικά ιδρύματα.
Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη τακτική της συνεδρίασή της στις 07-02-2019 σας
αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την
προώθηση των παραπάνω αιτημάτων.
Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου
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