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Αριθμ. 134312/Ζ1 (4)

    Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμη-
μάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν.4485/2017 (Α'114).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
(Α'45)

2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων».

3. Το με αρ. πρωτ. 53685/14-11-2017 έγγραφο του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 10498/ 
14-11-2017) (συνεδρίαση Συγκλήτου 11η/13-11-2017), 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων: 
α) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη-
μών, β) Πολιτικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μη-
χανικών, δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε) Χημικών Μη-
χανικών, στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
ζ) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, η) Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών και θ) Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις αντίστοιχα 11η/19-10-2017, 
7-11-2017, 25-9-2017, 3/8-11-2017, 18-10-2017, 26-10-2017, 
16-10-2017, 1-11-2017, 17-10-2017).

4. Τα υπ' αριθμ. 9380/Ζ1/19-1-2018 και 41693/Ζ1/ 
13-3-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής Δια-
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η δια-
τύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 
την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.

5. Τα υπ' αριθμ. 9388/19-1-2018 και 41691/Ζ1/13-3-2018 
έγγραφα προς το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με 
τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης για την πλή-
ρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις πα-
ραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το με αρ. πρωτ 273/Υ1/10-7-2108 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού 
με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/209/121752/Β1/18-7-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-

δών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, β) Πολιτικών 

Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών, ε) Χημικών Μηχανικών, στ) Αγρονόμων 

και Τοπογράφων Μηχανικών, ζ) Μηχανικών Μεταλλείων 

Μεταλλουργών, η) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

καθώς και θ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, των αντίστοιχων Σχολών του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

(integrated master) στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, 

επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προ-

σόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 134324/Ζ1 (5)

    Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημά-

των της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2690/99 

(Α'45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 

18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων».

3. Τα αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/22772/1172/05-02-2018 και 

ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/35142/1736/14-03-2018 έγγραφα του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αποφάσεις Συγκλή-

του 90/53/25-01-2018 και 44/55/12-03-2018 αντίστοιχα), 

ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των τμημάτων: 

α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδριάσεις 9η/20-12-2017 

και 7η /06-03-2018 αντίστοιχα).

4. Τα υπ' αριθμ. 46001/Ζ1/20-03-2018 και 56274/Ζ1 

/05-04-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η 

διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 

κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 

την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.


