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Προς:   1. Υπ. Οικονομικών, Αυτοτελής 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & 

Οργάνωσης 

 2. Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Κοιν.:   1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

   2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής   

Θέμα : Διαδικασίες αναγνώρισης των Integrated Master. 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με το από 29/11/2018 έγγραφο 

σας προς συναδέλφους μας Διπλωματούχους Μηχανικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονομικών σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των Integrated Master. Σύμφωνα με το 

έγγραφο σας καλείτε τους συναδέλφους μέλη μας να υποβάλουν με σχετικά αίτηση τους 

εκτός της Διαπιστωτικής Υπουργικής Απόφασης «και αναλυτική βεβαίωση μαθημάτων 

προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια του από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.» 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982 Εγκύκλιο του Υπ. 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να προσκομίσουν τη 

σχετική διαπιστωτική υπουργική απόφαση στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού, 

προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό τους μητρώο», συνεπώς δεν απαιτείται η 

πρόσθετη προσκόμιση αναλυτικής βεβαίωσης μαθημάτων ώστε να κριθεί η 

συνάφεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  γιατί «Η συνάφεια του ως άνω τίτλου 

σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς 
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μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του 

αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου». 

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε 

παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη σχετική αναγνώριση των Integrated Master των 

συναδέλφων μας Διπλωματούχων Μηχανικών χωρίς την απαίτηση πρόσθετων 

δικαιολογητικών.  Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

 


