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Αρ. πρωτ.: 1452
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: A)Υπουργό Παιδείας κ
Θρησκευμάτων
κ. Κεραμέως Νίκη
Β) Υπουργό Εσωτερικών
κ. Βορίδη Μαυρουδή
Γ) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
κ. Λιβανό Σπυρίδωνα Παναγιώτη
ΚΟΙΝ: Πίνακα Κοινοποίησης
ΘΕΜΑ: «Απαξίωση πτυχίων πενταετούς εκπαίδευσης αλλοδαπής σε σχέση με
τα πτυχία των πενταετών σχολών ημεδαπής επιπέδου integrated
master και πρόταση σχετικής τροπολογίας για επίλυση του
ζητήματος»
ΣΧΕΤ:

Α)Οι με αρ.:1350/10-12-2019 & 1359/4-2-2020 επιστολές μας
προς ΥΠ.ΕΣ., Υπ.Α.Α.Τ, Υπ.Π.Θ, κλπ.
Β)Η με αρ.: 41541/Ζ1 / 30-3-2020 απάντηση του Υπ.Π.Θ. στην ΠΟΓΕΔΥ
Γ)Η με αρ. 226/2019 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων
εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Γεωτεχνικών του Δημοσίου Τομέα
(Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού). Η παρούσα επιστολή μας αποτελεί
συνέχεια των προηγούμενων (Α) σχετικών και το θέμα που θίγει είναι αλληλένδετο
με αυτά που εκείνες πραγματεύτηκαν.
Παρόμοιες επιστολές και προτάσεις έχουν κάνει τα αρμόδια επιστημονικά
Επιμελητήρια (ΓΕΩΤΕΕ και ΤΕΕ), αλλά και άλλες Ομοσπονδίες Δ.Υ. (ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ) καθώς τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τα Integrated Master και
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ειδικά αυτό των αποφοίτων Σχολών Εξωτερικού που έχουν κριθεί ισότιμα και
αντίστοιχα με αυτά των Ελληνικών Πολυτεχνείων αφορά πλήθος συναδέλφων τόσο
Δημοσίων Υπαλλήλων, όσο και στον ιδιωτικό Τομέα.
Η Ομοσπονδία μας ανέμενε για αρκετά μεγάλο διάστημα από την στιγμή που
έλαβε γνώση της με. αρ.: 226/2019 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Γ σχετικό), αλλά
μέχρι σήμερα εκκρεμεί η αποδοχή της από την αρμόδια κ. Υπουργό και δεν έχει
υπάρξει οποιαδήποτε άλλη σχετική πρωτοβουλία. Τονίζουμε ότι αναφερόμαστε μόνο
στο πρώτο ερώτημα που τίθεται στην σχετική Γνωμοδότηση και αφορά τους
αποφοίτους της αλλοδαπής σε σχέση με τα integrated master.
Η καθυστέρηση όμως αυτή στην επίλυση του θέματος, δημιουργεί πολλαπλές
επιπλοκές στους Γεωτεχνικούς Μέλη μας, αποφοίτους πενταετών Σχολών της
αλλοδαπής, καθώς οι Υπηρεσίες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και αντιμετωπίζουν
τους εν λόγω πτυχιούχους ως κάτι το διαφορετικό. Θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί
μία διευκρίνιση από τα αρμόδια Υπουργεία, παραβλέποντας το γεγονός της ισοτιμίας
και αντιστοιχίας των πτυχίων τους. Πτυχίων τα οποία το ΑΣΕΠ έκανε δεκτά ως
ισότιμα και αντίστοιχα με τα υπόλοιπα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων και με
τα οποία έχουν διοριστεί.
Συνοψίζοντας, εστιάζουμε στα κάτωθι καίρια σημεία του προβλήματος:
 Είναι σε εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων θέσεων ευθύνης, όπου η μοριοδότηση
των integrated master συνυπολογίζεται
 Αμφισβητούνται πράξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως οι πράξεις
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, ή του ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα.
 Επηρεάζεται δυσμενώς η Υπηρεσιακή εξέλιξη των Συναδέλφων μας και σε
κάθε περίπτωση, η ισότιμη αντιμετώπιση των Γεωτεχνικών, πτυχιούχων
πενταετών Σχολών της αλλοδαπής .
Κυρία και Κύριοι Υπουργοί,
Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προτείνει στο πλέον
πρόσφορο Νομοσχέδιο να εισαχθεί τροπολογία ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό,
όπως φυσικά πρέπει να επιλυθεί και η απουσία μισθολογικής αναγνώρισης των
Integrated Master για την οποία πρόσφατα αποστείλαμε επιστολή στους
συναρμόδιους κ.κ. Υπουργό και Αν. Υπουργό στο Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με
την ακόλουθη πρόταση τροπολογίας:
Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Ν.4485/17 αναδιατυπώνεται ως εξής:
"2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του
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Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου
1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και
αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται
ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και
καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόμου. Το αυτό ισχύει και για τους αποφοίτους Τμημάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων
της Αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία - διπλώματα έχουν κριθεί ως ισότιμα και
αντίστοιχα των οικείων Τμημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές
πράξεις."
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ

Πίνακας Κοινοποίησης
1.
2.
3.
4.
5.

Κοινοβουλευτικές Ομάδες Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ. ΑΛ., Κ.Κ.Ε., ΜΕΡΑ25, ΕΛ. ΛΥΣΗ
ΓΕΩΤΕΕ, υπόψη Προέδρου του κ. Μάμαλη Σπυρίδων
Πρωτοβάθμια Σωματεία ΠΟΓΕΔΥ
Μέλη Πρωτοβάθμιων Σωματεία ΠΟΓΕΔΥ
ΜΜΕ
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