
 

ΘΕΜΑ : «Αιτήματα για πλήρη αναγνώριση των integrated master» 

ΣΧΕΤ:  1) Το με αρ.πρωτ.7567/8-11-2018 έγγραφό σας 

   2) Το με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.52/2484/Οικ.4605/4-12-2018 έγγραφο της 

   Υπηρεσίας μας 

   3) Το με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.52/2497/Οικ.3298/22-1-2019 έγγραφο της 

   Υπηρεσίας μας 

  

 

   Σε απάντηση του υπ’ αρ.1 ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο 

αρμοδιότητας τα εξής: 

 Όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.174/2018 ατομική γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από την Υπουργό 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όπως διευκρινίστηκε ακολούθως με την υπ’ αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7Τ1Ρ465ΧΘΨ-ΓΙ4) εγκύκλιο της 

Υπηρεσίας μας, επί προκηρύξεων για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης, η 

πλήρωση των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 

του Υπαλληλικού Κώδικα και για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

υποψηφιότητας έχει λήξει, προκειμένου να μπορεί να ληφθεί υπόψη και να 

αξιολογηθεί ως αδιάσπαστος τίτλος σπουδών (integrated master) o  κατεχόμενος από 

τον υποψήφιο τίτλος σπουδών, ο οποίος αποκτήθηκε με την ολοκλήρωση του πρώτου 

κύκλου σπουδών, δέκα τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων σε Τμήμα Α.Ε.Ι., θα 
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πρέπει η σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρ.46 του ν.4485/2017, 

να έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας. 

 Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι κάτοχοι των εν λόγω ενιαίων και 

αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters), 

τηρουμένων των προαναφερομένων προϋποθέσεων κατ’ εφαργογή της σχετικής 

νομοθεσίας, δύναται να μοριοδοτηθούν κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους σε 

διαδικασίες επιλογής σε θέσεις ευθύνης όπως επίσης και να μειωθεί ο χρόνος που 

απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ως ακριβώς συμβαίνει και για όλους 

τους υπόλοιπους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών. 

 Τέλος, όσον αφορά το εάν για τις περιπτώσεις τίτλων 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, για τους 

οποίους έχει εκδοθεί ή εφόσον εκδοθεί η οικεία διαπιστωτική πράξη, κατά τα 

οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.1,2 του άρ.46 του ν.4485/2017, μπορούν να 

εφαρμοστούν αναλόγως και για τους τίτλους αυτούς της αλλοδαπής οι διατάξεις του 

άρ.46 του ν.4485/2017, η Υπηρεσία μας, με τα υπ’ αρ.2 και 3 ανωτέρω σχετικά έχει 

αποστείλει ερώτημα προς το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

 Ως προς τα λοιπά αιτήματά σας, κατά λόγο αρμόδιοι είναι οι συναποδέκτες 

του υπ’ αρ.1 ανωτέρω σχετικού.    
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