
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 168262/Ζ1 
Yπαγωγή των Τμημάτων: α) Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊα-

τρικής, γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπο-

λογιστών, δ)  Μηχανολόγων Μηχανικών και 

ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατά-

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

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β) των άρθρων 1-3 της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),

γ) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 - διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 126),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η) της υπό στοιχεία 7921/Υ1/05-08-2020 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3297).

2. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 16/23-07-2019 
συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από εισηγήσεις των 
Συνελεύσεων των Τμημάτων: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών (υπ’ αρ. 11/04-07-2019 πράξη), 
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής (υπ’ αρ. 14/11-07-2019 συνε-
δρίαση), γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
(υπ’ αρ. 11/12-07-2019 συνεδρίαση), δ) Μηχανολόγων 
Μηχανικών (υπ’  αρ. 10/18-07-2019 συνεδρίαση) και 
ε) Ναυπηγών Μηχανικών (υπ’ αρ. 9/10-07-2019 συνε-
δρίαση), της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

3. Το υπό στοιχεία 204454/Ζ1/24-12-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυ-
ξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Πρό-
εδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το οποίο 
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 πα-
ραπάνω διατάξεις.

4. Το υπ’ αρ. 18207/11-11-2020 έγγραφο της Εθνικής 
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με 
το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυπώνει 
ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή των 
Τμημάτων: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχα-
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νικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών 
και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/598/162941/Β1/27-11-2020 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι αφορά στην απονομή 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα των 
εν λόγω Τμημάτων, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Προσόντων, διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχα-
νολόγων Μηχανικών και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου  7 του 
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02055241712200002*


		2020-12-17T16:39:54+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




