ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
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Αριθ. Πρωτ.: 241205
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Τµήµα
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

:α΄
:Χαρ. Τρικούπη 182
:101 78 Αθήνα
: Χρ. Καρλή
:213 1523 871
:xkarli@ggde.gr

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισµός κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για
την αντιστοιχία Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίου µε Τµήµατα
Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος
Ταχ. Δ/νση
:Χαρ.Τρικούπη
182
πιστοποίησης
της
τήρησης των
προϋποθέσεων αυτών.
Ταχ. Κωδ.

:10178 Αθήνα

Πληροφορίες : Δήµητρα Χαρµαντζή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλέφωνο
ΦΑΞ

: 213 1523567
: 210 6438662

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τµήµα
α΄

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση
:Χαρ.Τρικούπη 182
Έχοντας υπόψη:
Ταχ. Κωδ.
:10178 Αθήνα
α. Τις διατάξεις:
Πληροφορίες : Δήµητρα Χαρµαντζή
1. Της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4610/19 «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.,
Τηλέφωνο
πρόσβαση: 213
στην 1523567
τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
ΦΑΞ Κράτους και
: 210
λοιπές
6438662
διατάξεις»( Α΄70) .
2. Της παρ.1 και 2 της υποπαραγράφου 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 Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασµοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»(Α΄12).
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4. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση των
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 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
Κυβέρνησης,

των

κυβερνητικών

οργάνων

και

της

κεντρικής

δηµόσιας

διοίκησης»(Α΄133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
6. Του άρθρου 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραµµατειών
και Ειδικών Γραµµατειών / Ενιαίων Διοικητικών Τοµέων Υπουργείων»(Α΄123).
7. Του

π.δ.2/2021

«Διορισµός

Υπουργών,

Αναπληρωτών

Υπουργών

και

Υφυπουργών» (Α΄2).
8. Του π.δ 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Της αριθµ.169/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού

Παιδείας

και

Θρησκευµάτων

«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων

στον

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
β. Το αριθµ. πρωτ. 46254/Ζ1/20/4/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευµάτων.

Αποφασίζουµε
Άρθρο Μόνο
1.Τα Τµήµατα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίου, προκειµένου να θεωρούνται
αντίστοιχα µε Τµήµατα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέµουν διπλώµατα µηχανικών,
θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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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 βασική ειδικότητα µηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται στην
υποπαράγραφο ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α΄85).
γ. Στο πρόγραµµα σπουδών να περιλαµβάνονται µαθήµατα ώστε να διασφαλίζεται:
αα) η θεµελίωση στις βασικές επιστήµες,
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,
δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη µεθοδολογία λύσεων προβληµάτων και τη
µεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασµού συστηµάτων και εφαρµογών,
εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων
Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράµµατος Σπουδών πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».
δ. Στο πρόγραµµα σπουδών να προβλέπεται η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας
διάρκειας ενός (1) ακαδηµαϊκού 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 Τµήµατος 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 σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας
ορίζεται το χρονικό σηµείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαµβάνεται το
σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραµµα Σπουδών επί του
οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.
2. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 πιστοποιείται βάσει του εγκεκριµένου από
την οικεία Σύγκλητο προγράµµατος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την
ύπαρξη των αναγκαίων υποδοµών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.
3. Η επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), προκειµένου να
υποβάλει την πρότασή 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.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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