Αυτά είναι τα τμήματα διπλωματουχων
μηχανικών που αναγνωρίζονται ως
integrated master – ΦΕΚ
Με πέντε αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου προβλέπεται
για τα προπτυχιακά 29 τμημάτων του ΕΜΠ, ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών, Πολυτεχνείου
Κρήτης, Παν, Ιωαννίνων και Δυτ. Μακεδονίας η απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) .
Για την σχετικές αποφάσεις σε άλλα τμήματα υπάρχει γνώμη της ΑΔΙΠ και σε άλλα
όχι , ενώ το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν έχει διατυπώσει γνώμη για κανένα τμήμα στα
γραπτά ερωτήματα του υπουργείου Παιδείας .
Ειδικότερα οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας, έχουν ως εξής:
ΕΜΠ
H επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα τμή
ματα:
α) Εφαρμοσμέ
νων Μαθηματικώ
ν και Φυσικώ
ν Επιστημώ
ν,
β) Πολιτικώ
ν Μηχανικώ
ν,
γ) Μηχανολό
γων Μηχανικώ
ν,
δ) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν,
ε) Χημικώ
ν Μηχανικώ
ν,
στ) Αγρονό
μων και Τοπογρά
φων Μηχανικώ
ν,
ζ) Μηχανικώ
ν Μεταλλεί
ων Μεταλλουργώ
ν,
η) Ναυπηγώ
ν Μηχανολό
γων Μηχανικώ
ν καθώ
ς και
θ) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Μηχανικώ
ν Υπολογιστώ
ν, των αντί
στοιχων Σχολώ
ν
του ΕθνικούΜετσό
βιου Πολυτεχνεί
ου, οδηγείστην απονομήενιαί
ου και
αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακούεπιπέ
δου (integrated master) στην
ειδικό
τητα εκά
στου Τμή
ματος, επιπέ
δου 7 του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου
Προσό
ντων.
Δεν διατυπώθηκε γνώμη από την Α.ΔΙ.Π και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. για τα παραπάνω
τμήματα του ΕΜΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα τμή
ματα:
α) Χημικώ
ν Μηχανικώ
ν,

β) Μηχανικώ
ν Ηλεκτρονικώ
ν Υπολογιστώ
ν και Πληροφορική
ς,
γ) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Τεχνολογί
ας Υπολογιστώ
ν,
δ) Μηχανολό
γων και Αεροναυπηγώ
ν Μηχανικώ
ν,
ε) Πολιτικώ
ν Μηχανικώ
ν και
στ) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Πανεπιστημί
ου Πατρώ
ν,
οδηγείστην απονομήενιαί
ου και αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακού
επιπέ
δου (integrated master), στην ειδικό
τητα εκά
στου Τμή
ματος, επιπέ
δου 7
του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου Προσό
ντων.
Η ΑΔΙΠ διατύπωσε θετικήγνώ
μη θετικήγνώ
μη για την υπαγωγήτων τμημά
των:
α) Χημικώ
ν Μηχανικώ
ν,
β) Μηχανικώ
ν Ηλεκτρονικώ
ν Υπολογιστώ
ν και Πληροφορική
ς,
γ) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Τεχνολογί
ας Υπολογιστώ
ν,
δ) Πολιτικώ
ν Μηχανικώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Πανεπιστημί
ου Πατρώ
ν, στις
διατά
ξεις του ά
ρθρου 46 του ν. 4485/2017,
ενώ δεν διατύπωσε γνώμη για τα τμή
ματα:
α) Μηχανολό
γων και Αεροναυπηγώ
ν Μηχανικώ
ν και
β) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Πανεπιστημί
ου Πατρώ
ν.
Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν διατύπωσε γνώμη για κανένα τμήμα.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα τμή
ματα
α) Μηχανικώ
ν Ορυκτώ
ν Πό
ρων,
β) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Μηχανικώ
ν Υπολογιστώ
ν και
γ) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν, των αντί
στοιχων μονοτμηματικώ
ν Σχολώ
ν του
Πολυτεχνεί
ου Κρή
της,
οδηγείστην απονομήενιαί
ου και αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακού
επιπέ
δου (integrated master), στην ειδικό
τητα εκά
στου τμή
ματος, επιπέ
δου 7
του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου Προσό
ντων.
Η ΑΔΙΠ και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν διατύπωσαν γνώμη για κανένα τμήμα.
ΔΠΘ
Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα τμή
ματα:
α) Πολιτικώ
ν Μηχανικώ
ν,
β) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν, της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Δημοκρί
τειου
Πανεπιστημί
ου Θρά
κης,
οδηγείστην απονομήενιαί
ου και αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακού

επιπέ
δου (integrated master), στην ειδικό
τητα εκά
στου τμή
ματος, επιπέ
δου 7
του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου Προσό
ντων.
Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και η ΑΔΙΠ δεν διατύπωσαν γνώμη για κανένα τμήμα.
ΑΠΘ
Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα Τμή
ματα:
α) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν,
β) Μηχανολό
γων Μηχανικώ
ν,
γ) Αγρονό
μων και Τοπογρά
φων Μηχανικώ
ν,
δ) Χημικώ
ν Μηχανικώ
ν καθώ
ς και
ε) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Μηχανικώ
ν Υπολογιστώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς
του Α.Π.Θ.,
οδηγείστην απονομήενιαί
ου και αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακού
επιπέ
δου (integrated master) στην ειδικό
τητα εκά
στου τμή
ματος, επιπέ
δου 7 του
Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου Προσό
ντων.
Η ΑΔΙΠ διατύπωσε θετικήγνώ
μη για την υπαγωγήτου τμή
ματος Χημικώ
ν Μηχανικώ
ν
της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Α.Π.Θ., στις διατά
ξεις του ά
ρθρου 46 του ν.
4485/2017,
ενώ δεν διατύπωσε για τα τμή
ματα:
α) Αρχιτεκτό
νων Μηχανικώ
ν,
β) Αγρονό
μων και Τοπογρά
φων Μηχανικώ
ν,
γ) Μηχανολό
γων Μηχανικώ
ν,
δ) Ηλεκτρολό
γων Μηχανικώ
ν και Μηχανικώ
ν Υπολογιστώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς
του Α.Π.Θ.
Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν διατύπωσε γνώμη για κανένα τμήμα.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα Τμή
ματα:
α) Μηχανικώ
ν Επιστή
μης Υλικώ
ν και
β) Μηχανικώ
ν Ηλεκτρονικώ
ν Υπολογιστώ
ν και Πληροφορική
ς, της Πολυτεχνική
ς
Σχολή
ς του Πανεπιστημί
ου Ιωαννί
νων, οδηγείστην απονομήενιαί
ου και
αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν μεταπτυχιακούεπιπέ
δου (integrated master), στην
ειδικό
τητα εκά
στου Τμή
ματος, επιπέ
δου 7 του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου
Προσό
ντων.
Η ΑΔΙΠ διατύπωσε θετική γνώμη και για τα δύο τμήματα. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν
διατύπωσε γνώμη .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η επιτυχή
ς ολοκλή
ρωση του πρώ
του κύ
κλου σπουδώ
ν, που οργανώ
νεται στα τμή
ματα:
α) Μηχανικώ
ν Πληροφορική
ς και Τηλεπικοινωνιώ
ν και
β) Μηχανολό
γων Μηχανικώ
ν της Πολυτεχνική
ς Σχολή
ς του Πανεπιστημί
ου Δυτική
ς
Μακεδονί
ας, οδηγείστην απονομήενιαί
ου και αδιά
σπαστου τί
τλου σπουδώ
ν
μεταπτυχιακούεπιπέ
δου (integrated master), στην ειδικό
τητα εκά
στου τμή
ματος, επιπέ
δου 7 του Εθνικούκαι Ευρωπαϊ
κούΠλαισί
ου Προσό
ντων.
Η ΑΔΙΠ και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν διατύπωσαν γνώμη για κανένα τμήμα.
Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017
Ουσιαστικά τα παραπάνω τμήματα υπάγονται στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 για
τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και
επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που προβλέπει τα εξής:
1. 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, αν
στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του
σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός
(1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
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
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 περιέλευση 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. Ο ενιαίος
και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει
μισθολογικές μεταβολές.
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