
Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος ζποσδών μεηαπηστιακού 

επιπέδοσ και επαγγελμαηική καηοτύρωζη αποθοίηων 

1. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, πνπ νξγαλώλεηαη ζε 

Τκήκαηα Α.Ε.Ι. θαη δηαξθεί θαη’ ειάρηζηνλ δέθα (10) αθαδεκατθά εμάκελα 

(ππνρξεσηηθά εμάκελα γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ), νδεγεί ζηελ απνλνκή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master) ζηελ εηδηθόηεηα ηνπ Τκήκαηνο, 

αλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ: 

α) πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη: 

i) ε ζεκειίσζε ζηηο βαζηθέο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, 

ii) ε αλάπηπμε ησλ καζεκάησλ θνξκνύ ηεο εηδηθόηεηαο ζε όιν ην εύξνο ηνπ ζρεηηθνύ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη 

iii) ε εκβάζπλζε θαη ε εκπέδσζε ζε πςειό επίπεδν ησλ γλώζεσλ ζην εύξνο ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθόηεηαο, θαη 

β) πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηάξθεηαο ελόο (1) 

αθαδεκατθνύ εμακήλνπ θαη’ ειάρηζηνλ. 

2. Γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνύζα δηάηαμε, ε Σύγθιεηνο ηνπ νηθείνπ Α.Ε.Ι., ύζηεξα 

από εηζήγεζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, απεπζύλεη πξόηαζε ζηνλ Υπνπξγό 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο, ύζηεξα από γλώκε ηνπ 

Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. θαη ηεο Α.Δ.Ι.Π., εθόζνλ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 1, εθδίδεη 

ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απόθαζε, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. H αλσηέξσ γλώκε ζεσξείηαη όηη εδόζε κεηά ηελ παξέιεπζε εμήληα 

(60) εκεξώλ από ηελ πεξηέιεπζε ηνπ εξσηήκαηνο από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. θαη ηελ Α.Δ.Ι.Π. Μεηά ηελ έθδνζε 

ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, ν εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο 

ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master) ινγίδεηαη όηη έρεη ιεθζεί 

από ηελ εκεξνκελία απνλνκήο ηνπ πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο θαη θαηαιακβάλεη θαη ηνπο 

απνθνηηήζαληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ρσξίο λα γελλάηαη 

θαλέλα αλαδξνκηθό δηθαίσκα. 

4. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Υπνπξ¬γνύ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ύζηεξα από εηζήγεζε επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε 

νπνία νξίδεηαη από ηνλ Υπνπξ¬γό Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ην πιαίζην πξόζβαζεο ζε επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, βάζεη πξνζόλησλ πνπ πξνζδίδνπλ νη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ απνθηνύλ 

νη πηπρηνύρνη Τκεκάησλ Τ.Ε.Ι. ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθόκε κέρξη 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα. 

5. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο Τκεκάησλ Μεραληθώλ Τ.Ε. ησλ Τ.Ε.Ι., ε σο άλσ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή είλαη ηεηξακειήο θαη απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τ.Ε.Ε. 

ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, έλαλ εθπξόζσπν από κία Πνιπηερληθή Σρνιή θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, έλαλ θαζεγεηή Τκήκαηνο Μεραληθώλ ησλ Τ.Ε.Ι. κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλαλ πηπρηνύρν Τκήκαηνο Μεραληθώλ Τ.Ε. ησλ Τ.Ε.Ι. 

εγγεγξακκέλν ζην νκόινγν Τκήκα ηνπ Τ.Ε.Ε. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

6. Τα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη απνθάζεηο πνπ ζα εθδνζνύλ ζύκθσλα κε ην 

δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 4, ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο Τ.Ε.Ι. ηνπ νηθείνπ 

Τκήκαηνο, πνπ απνθνίηεζαλ πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο 

ησλ Τκεκάησλ Τ.Ε.Ι. πνπ ζπγρσλεύζεθαλ ή κεηνλνκάζηεθαλ, δπλάκεη ησλ π.δ. 

69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 

(Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 

100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 



104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπσο ηζρύνπλ. Τα ζρεηηθά κε ην πιαίζην 

πξόζβαζεο ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, βάζεη πξνζόλησλ πνπ πξνζδίδνπλ νη 

ηίηινη ζπνπδώλ, κπνξεί λα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θαζεζηώο θνίηεζεο ησλ 

πηπρηνύρσλ, ήηνη πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 2916/01 (Α΄ 114). 

 


