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Από την προβολή πληθώρας δηµοσιευµάτων στον ηµερήσιο και ηλεκτρονικό
τύπο προκύπτει ότι επανήλθε προς συζήτηση στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων το θέµα της αναγνώρισης των ενιαίων αδιάσπαστων πενταετών
σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των διπλωµάτων που αυτά
χορηγούν ως µάστερ.
Συγκεκριµένα ο Υπουργός κ. Αριστείδης Μπαλτάς, µετά την υποβολή
σχετικού αιτήµατος από την Αντιπροέδρο του ΤΕΕ κ. Μοροπούλου, δήλωσε ότι θα
µελετήσει το θέµα και θα λάβει αποφάσεις σύντοµα, ώστε εάν η απόφαση είναι θετική
η σχετική νοµοθετική ρύθµιση να συµπεριληφθεί σε πολυνοµοσχέδιο για την παιδεία.
Με δεδοµένο ότι η αναγνώριση της ισοδυναµίας των πτυχίων που χορηγούν
οι γεωτεχνικές σχολές πενταετούς φοίτησης αποτελεί πάγιο αίτηµα των
Πανεπιστηµίων και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα ωφελήσει σηµαντικά τα
µέλη µας, αφού θα επιτρέψει την ένταξή τους στο έβδοµο επίπεδο του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο το Επιµελητήριό µας να αναλάβει
άµεσα πρωτοβουλίες και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή του.
Επιπροσθέτως, θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι πολυτεχνικές και
γεωτεχνικές σχολές της χώρας έχουν αναγνωρίσει την ακαδηµαϊκή ισοδυναµία των
πτυχίων τους µε µάστερ και χορηγούν στους αποφοίτους του τα σχετικά
πιστοποιητικά. Ωστόσο τα πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν θεσµική κατοχύρωση και
δεν αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Αναµένοντας τις δικές σας ενέργειες, δηλώνουµε την πρόθεσή µας να
συµβάλουµε στις προσπάθειας επίτευξης του σηµαντικού αυτού στόχου και
παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για τη ∆.Ε.
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