
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυ-
μία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 
ν. 4763/2020 (Α’  254).

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2β/οικ. 30408/14-05-2021 απόφασης της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας Υπουργείου Υγείας «Αναγνώριση της ιδι-
ωτικής γενικής κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ» ως κέντρου διαδερμικής 
εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβί-
δων» (Β’ 2130).

3 Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημά-
των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμή-
ματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστοποίησης 
της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94450/Κ6 (1)   
Μετατροπή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επω-

νυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-

ΠΗ Ε.Π.Ε» σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

του ν. 4763/2020 (Α’  254). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ.  α) της παρ.  17 του 

άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθη-
σης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α’  254),

β) Tου ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 
2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ 
του άρθρου πρώτου,

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

ζ) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Αυγούστου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4124

41903



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41904 Τεύχος B’ 4124/03.08.2022

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA 
LAB» και κωδικό 3022, η οποία εκδόθηκε με την από-
φαση της 95ης/30.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ Ε.Π.Ε».

6. Την υπό στοιχεία 153289/K6/26.11.2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΠΟΥ-
ΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά.

7. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων 
του ν. 4093/2012, όπως διατυπώθηκε στην υπό στοι-
χεία ΔΑ/3472/14.03.2022 απόφασή του, της υπ’  αρ. 
476ης/11.03.2022 συνεδρίασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού,αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» και 
κωδικό 3022, με τροποποίηση της άδειάς του σε Κέ-
ντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο 
«Κ.Δ.Β.Μ. ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA LAB» και με δομή στη διεύ-
θυνση:

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 316 & ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, Τ.Κ. 15341, ΑΓ. ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ, με δυναμικότητα 201 άτομα, με πρόσβαση 
ΑμεA.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία 
ΔΑ/3472/14.03.2022 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
περί διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Αριθμ. Γ2β/οικ.44185 (2)     
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2β/οικ. 30408/14-05-2021 απόφασης της Προ-

ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας Υπουργείου Υγείας «Αναγνώριση της ιδιω-

τικής γενικής κλινικής "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟ-

ΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ" ως κέντρου διαδερμικής 

εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλ-

βίδων» (Β’ 2130). 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105) όπως επαναφέρ-
θηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Απο-
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 34).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 101).

3. Το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

7. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 απόφα-
ση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων δι-
αδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542), όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. Α3γ/οικ.16467/
1-3-2016 (Β’  784),Γ2β/οικ.66708/6-9-20 18 (Β’  3935), 
Γ2β/οικ.90481/22-11-2018 (Β’ 5348) και Γ2β/οικ.77759/
13-12-2021(Β’ 5984) υπουργικές αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 30741/30-05-2022 από-
φαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας» (ΑΔΑ: 9206465ΦΥΟ-55Ω)

9. Την υπ’ αρ. 4 απόφαση της 297ης/12-05-2021 ολομέ-
λειας του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα «Αντικατάσταση επιστημονικά 
υπευθύνου και προσθήκη ιατρών στην επιστημονική 
ομάδα του Κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης Ειδικών 
Βιολογικών Αορτικών βαλβίδων της Ιδιωτικής Γενικής 
Κλινικής “ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ”» 
η οποία έγινε αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό 
Υγείας.

10. Τις υπό στοιχεία Β1α/οικ.41577/13-07-2022 και 
Β2α,Β1α/ΓΠ.ιοκ.42257/19-07-2022 εισηγήσεις της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, περ. ε 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, ούτε στον προϋπολογισμό 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2β/οικ. 30408/14-05-2021 απόφασης της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας Υπουργείου 
Υγείας «Αναγνώριση της ιδιωτικής γενικής κλινικής "ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ" ως κέντρου 
διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών 
βαλβίδων» (Β’ 2130), ως προς την αντικατάσταση του επι-
στημονικά υπεύθυνου Νεκτάριου Πιλάτη, με τον Αίαντα 
Αντωνιάδη και την προσθήκη των ιατρών Χριστόφορου 
Κωτούλα χειρουργού θώρακος, Γεωργίου Τζανή καρδι-
ολόγου και Αθανασίου Κολυβήρα, καρδιολόγου στην 
επιστημονική ομάδα του ιδίου κέντρου.

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ2β/οικ. 30408/
14-05-2021 (Β’ 2130) απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 241205 (3)  
    Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που 

πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμη-

μάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με 

Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκ-

παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστο-

ποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 «Συνέρ-

γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις»(Α’70),

2. των παρ. 1 και 2 της υποπαρ. ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 
(Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του 
ν. 4439/2016,

3. του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογι-
κών Φορέων και άλλες διατάξεις»(Α’ 12),

4. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112),

5. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), το οποίο (άρθρο 90) διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»(Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

6. του άρθρου 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

7. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

8. του π.δ 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α’ 208),

9. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

10. της υπό στοιχεία169/Υ1/8-1-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33) και

11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

β. Το υπ’ αρ.  46254/Ζ1/20/4/2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, 

προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα 
Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μη-
χανικών, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

α. Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, που 
καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, 
να διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος 
του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασι-
κή ειδικότητα μηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται 
στην υποπαρ. ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α’ 85).

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται μα-
θήματα ώστε να διασφαλίζεται: αα) η θεμελίωση στις 
βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικό-
τητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικει-
μένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο 
των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου 
της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία 
λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, 
σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41906 Τεύχος B’ 4124/03.08.2022

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών 

πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαί-
δευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών να προβλέπεται η εκπό-
νηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδη-
μαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήμα-
τος να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με 
το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής 
Σχολής

ζ. Τα υπό στοιχεία ε’και στ’ στοιχεία βεβαιώνονται από 
την ΕΘ.Α.Α.Ε.

η. Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπου-
δών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό 
σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περι-
λαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρα-
κολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η 
Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 πιστοποι-
είται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο 
προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου 
για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λει-
τουργία των εργαστηρίων.

3. Η επιτροπή της παρ.  3 του άρθρου 66 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70), προκειμένου να υποβάλει την πρό-
τασή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς, μπορεί να 
ζητά και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο για την 
πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων, αν κρίνει ότι 
το πρόγραμμα σπουδών και η βεβαίωση Συγκλήτου δεν 
επαρκούν.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί
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