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ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master) σε
κατόχους πτυχίων από σχολές του εξωτερικού»
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.: 7809/16-05-2019 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
(Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας με την αρ. πρωτ.:
6033/16-05-2019 επισημειωματική εντολή γρ. κ. ΥΝΑΝΠ.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄ ),
όπως ισχύει «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, «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 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…..».
Συναφώς, βάση των διατάξεων του Ν. 3328/2005 (80 Α΄ ), όπως ισχύει, ο οποίος διέπει
την οργάνωση και λειτουργία του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ο αναφερόμενος οργανισμός δεν έχει
δικαιοδοσία για την αναγνώριση τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master) σε
κατόχους πτυχίων από σχολές του εξωτερικού.
Σε γνώση της Υπηρεσίας μας είναι ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έθεσε
ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το αν μπορούν να
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει και για τους τίτλους
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής για τους οποίους έχει εκδοθεί από τους
αρμόδιους φορείς (ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. & Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας με τους
αντίστοιχους τίτλους τμημάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με
το θέμα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό.
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