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Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 4289/13-1-10, την οποία κατέθεσε ο 

Βουλευτής κ. Ευστ. Κωνσταντινίδης και αφορά στην αντιστοιχία Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 

α) Η διαπίστωση της αντιστοιχίας ή μη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
ίδιου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ρυθμίστηκε με την υπ’ αρ. 6035/Β1/20-1-2010 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 67 τ.Β΄) «Συμπλήρωση της 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5-7-2006 “Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων” (ΦΕΚ 874 τ.B’)». Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την αντιστοιχία του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην παράγραφο 1 της 
απόφασης αυτής ορίζονται τα εξής: «1. Διαπιστώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2009-
2010 ισχύουν τα ακόλουθα: (…) β) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα Τμήματα: αα) Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ββ) Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γγ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, δδ) Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και εε) Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. (…)» 

β) Η ανωτέρω απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διαπίστωση της αντιστοιχίας ή μη 
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, τα οποία αποτελούν νεοϊδρυθέντα τμήματα που δέχθηκαν για πρώτη φορά φοιτητές 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η αντιστοιχία ή μη των λοιπών Πανεπιστημιακών Τμημάτων 
έχει διαπιστωθεί με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 Υπουργικής Απόφασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

γ) Ήδη έχει αποσταλεί η αριθ. 13300/Β3/4-2-2010 εγκύκλιος προς όλα τα αντίστοιχα 
Τμήματα των Πανεπιστημίων προκειμένου να υλοποιηθεί η προαναφερόμενη απόφαση περί 
αντιστοιχιών κατά το τρέχον ακαδ. έτος, έτσι ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους φοιτητές να 
ζητήσουν μετεγγραφές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3282/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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