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Προς:  

Tην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ.Νίκη Κεραμέως 

Θέμα: «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 

Κυρία Υπουργέ, 

 

· Σύμφωνα με το ΦΕΚ, του Νόμου Υπ’αριθμ. 4521/ 2.3.2018, ύστερα από την 

συγχώνευση των Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με έδρα το Αιγάλεω, ορίζεται η: 

“Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής…”, 

· Σύμφωνα με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 2323, της 13 Ιουνίου 2019 και πιο 

συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 93899/Ζ1 απόφαση, ορίζεται: 

“η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα” σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζεται στο άρθρο 66, παρ.1, του Νόμου 4610/ 7.5.2019 ( ΦΕΚ Α’ 

70) και τίτλο “Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων”, 

· Σύμφωνα με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 5524 και συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 

168262/Ζ1 απόφαση, της 17 Δεκεμβρίου 2020, ορίζεται η: 

“Yπαγωγή των Τμημάτων: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών 

Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών 

και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).”, δηλαδή, ορίζεται οτι: 

“Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών 

Πληροφορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών και ε) Ναυπηγών 

Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην 
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απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 

master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων.”, 

· Σύμφωνα με το ΤΕΕ: 

“Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής 
ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών 
της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων 
της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.”, 

· Σε συνάντηση που είχαν φοιτητές της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, με τον τέως Υφυπουργό 

Παιδείας Β. Διγαλάκη, μεταξύ άλλων, του ετέθη το ζήτημα καθυστέρησης 

ολοκλήρωσης εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α’ 70) για την 

ισοτίμηση των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ με τα αντίστοιχα 

Τμήματα των Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι της ημεδαπής και της 

ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ, 

Στην ανακοίνωση των φοιτητών, για όσα ειπώθηκαν στην συνάντηση, αναφέρεται 

και η απάντηση του τότε Υφυπουργού κ. Διγαλάκη, σύμφωνα με την οποία: 

“… Στα θέματα της ισοτίμησης της σχολής μας με τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές της 

χώρας αποδέχθηκε πλήρως την νομοθεσία που διέπει την σχολή μας και μας ενημέρωσε πως 

στις επόμενες ημέρες θα έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 

με τον Υπουργό κ. Κ. Καραμανλή για την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4, 5, του άρθρου 66 

του ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α’ 70). Σε επερώτησή μας για γνωστοποίηση χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της εφαρμογής δεσμεύθηκε ότι θα το κάνει άμεσα εντός των επόμενων ημερών...”, 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

της παρ. 1, του άρθρου 66, του Ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α’ 70), σύμφωνα με την οποία 

ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα, ύστερα από διάστημα 7 μηνών, η διαδικασία 

εφαρμογής των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 66, του Ν. 4610/ 7.5.2019, 

αναφορικά με την υλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; 



β) Δεδομένου πως αρχικά υπήρχε αρνητική στάση από το ΤΕΕ, για την ένταξη σε 

αυτό, των αποφοίτων μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, πώς εξασφαλίζεται ότι εφόσον ιδρυθεί Πολυτεχνική Σχολή, οι 

απόφοιτοι/ες της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα έχουν 

σύντομα, αναγνωρισμένα εργασιακά δικαιώματα, μέσω της ένταξής των στο ΤΕΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση της ένταξης σε αυτό, των αποφοίτων της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) μόλις το 2019, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή της; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




