
Ρυθμίςεισ για την ιςοδυναμία τίτλων ςτο ν/ς του Υπουργείου Ανάπτυξησ  

Τροποποιιςεισ του π.δ. 38/2010 (Αϋ 78) 

Στο π.δ. 38/2010 επζρχονται οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ: 

α) Οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 2, οι οποίεσ καταργικθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 98 του 

ν. 4610/2019 (Αϋ 70), επαναφζρονται ςε ιςχφ ωσ εξισ:  

«3. Οι διατάξεισ περί αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του παρόντοσ διατάγματοσ εφαρμόηονται ςε κάκε υπικοο 

κράτουσ - μζλουσ ο οποίοσ, ζχοντασ αποκτιςει τίτλο τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ άλλου 

κράτουσ μζλουσ ι τρίτθσ χϊρασ, δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 

1 του παρόντοσ άρκρου.  

4. Εξαιροφνται τθσ εφαρμογισ των διατάξεων περί αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου τα επαγγζλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ 

του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 

Τίτλου ΙΙΙ (αναγνϊριςθ βάςει του ςυντονιςμοφ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

εκπαίδευςθσ), εφαρμόηονται αποκλειςτικά οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί 

γενικοφ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ των τίτλων εκπαίδευςθσ.» 

β) Η παρ. 5 του άρκρου 3, όπωσ θ παρ. αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 28 

του άρκρου 30 ν. 4111/2013 (Αϋ 18), αντικακίςταται  ωσ εξισ: « 5. Για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 2 νοείται ωσ «τίτλοσ τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ» ο 

αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ τουλάχιςτον τριετοφσ διάρκειασ ςπουδϊν και φοίτθςθσ, όταν 

πρόκειται για πτυχίο πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, μικρότερο τριετοφσ διάρκειασ ςπουδϊν και 

φοίτθςθσ όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ και τουλάχιςτον τριετοφσ 

διάρκειασ ςπουδϊν και φοίτθςθσ όταν πρόκειται για διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν, που 

απονζμεται από ίδρυμα τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι 

νομοκεςία κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτθσ χϊρασ.» 

γ) Η παρ. 3 του άρκρου 4, θ οποία καταργικθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 98 του ν. 

4610/2019, επαναφζρεται ςε ιςχφ ωσ εξισ: 

«3. Η αναγνϊριςθ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλου τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτθσ χϊρασ με αυτόν που απονζμεται ςτο 

πλαίςιο του θμεδαποφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 2 του παρόντοσ, παρζχει ςτο δικαιοφχο τθ δυνατότθτα να αποκτιςει ςτθν Ελλάδα 

πρόςβαςθ και να αςκιςει ςυγκεκριμζνθ οικονομικι δραςτθριότθτα ωσ μιςκωτόσ ι 

αυτοαπαςχολοφμενοσ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ και όρουσ με τουσ κατόχουσ ςυγκρίςιμων 

τίτλων του θμεδαποφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που απαιτοφνται 

αυξθμζνα ακαδθμαϊκά προςόντα και ιδίωσ για κζςεισ κακθγθτϊν Α.Ε.Ι., ερευνθτϊν και 

ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ.» 

δ) Η παρ. 1 του άρκρου 14, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 12 του άρκρου 1 του π.δ. 

51/2017 (Αϋ 82), αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«1. Το άρκρο 13 δεν κωλφει τθν αρμόδια αρχι του άρκρου 54, ςε περίπτωςθ αίτθςθσ 

αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων, να απαιτεί από τον αιτοφντα τθν 

πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ προςαρμογισ επί τρία ζτθ, κατ’ ανϊτατο όριο, ι τθν 

υποβολι ςε δοκιμαςία επάρκειασ ςε μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ εάν: 



α) θ εκπαίδευςθ που ζχει λάβει ο αιτϊν αφορά τομείσ γνϊςεων ουςιωδϊσ διαφορετικοφσ 

από εκείνουσ που καλφπτονται από τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα, 

β) το νομοκετικά ρυκμιηόμενο επάγγελμα ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ 

νομοκετικά ρυκμιηόμενεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ δεν υπάρχουν ςτο 

αντίςτοιχο επάγγελμα ςτο κράτοσ μζλοσ καταγωγισ του αιτοφντοσ, και θ εκπαίδευςθ που 

απαιτείται ςτθν Ελλάδα αφορά τομείσ γνϊςεων ουςιωδϊσ διαφορετικοφσ από εκείνουσ 

που καλφπτονται από τθ βεβαίωςθ επάρκειασ ι τον τίτλο εκπαίδευςθσ που διακζτει ο 

αιτϊν.»  

ε) Η παρ. 6 του άρκρου 14, όπωσ θ παρ. αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 

98 του ν. 4610/2019, αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«6. Η δοκιμαςία επάρκειασ ι θ πρακτικι άςκθςθ προςαρμογισ για τθν αναγνϊριςθ 

επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ ι θ γραπτι δοκιμαςία 

επάρκειασ για τθν αναγνϊριςθ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, διενεργείται από τθν οικεία 

επαγγελματικι οργάνωςθ, εφόςον αυτι είναι οργανωμζνθ ωσ νομικό πρόςωπο δθμοςίου 

δικαίου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων μπορεί να κακορίηονται 

οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ ι τθσ δοκιμαςίασ.»     

ςτ) Η παρ. 1 του άρκρου 54, όπωσ θ παρ. αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 

98 του ν. 4610/2019, αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«1. Αρμόδια αρχι για να δζχεται τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων και να εκδίδει τισ 

αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων και αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τίτλων ςπουδϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτων χωρϊν 

είναι το Αυτοτελζσ Τμιμα Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του 

Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.  Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων ςυνοδεφονται 

από παράβολο υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ εκατό (100) ευρϊ.» 

η) Η παρ. 5 του άρκρου 54, όπωσ θ παρ. αυτι προςτζκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 98 του 

ν. 4610/2019, αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«5.  Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν αναγνϊριςθ: α) επαγγελματικϊν προςόντων, είτε επί τθ βάςει 

του γενικοφ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ των τίτλων εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τθ βάςει τθσ αναγνϊριςθσ τθσ επαγγελματικισ 

πείρασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ και β) επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τίτλων ςπουδϊν είναι οι οικείεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, εφόςον είναι 

οργανωμζνεσ ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου.» 

θ) Φςτερα από τθν παρ. 5 του άρκρου 54, όπωσ θ παρ. αυτι προςτζκθκε με τθν παρ. 5 του 

άρκρου 98 του ν. 4610/2019 (Αϋ70) και αντικακίςταται με τθν περίπτ. ηϋ του παρόντοσ 

άρκρου, προςτίκεται παρ. 6 ωσ εξισ: 

«6. Εφόςον πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ, θ απόφαςθ αναγνϊριςθσ τθσ αρμόδιασ 

ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 5 αρχισ εκδίδεται  εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τεςςάρων 

(4) μθνϊν από τθν υποβολι ι τθν περιζλευςθ τθσ αίτθςθσ και των ςχετικϊν 

δικαιολογθτικϊν. Εφόςον απαιτείται πρακτικι άςκθςθ ι δοκιμαςία, εκδίδεται εντόσ τθσ 

ίδιασ προκεςμίασ απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ που ορίηει τα ςχετικά με τθν πρακτικι 

άςκθςθ ι τθ δοκιμαςία. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςίασ ι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ 

απόφαςθ αναγνϊριςθσ εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 



τριάντα (30) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ δοκιμαςίασ ι τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ ςε αυτι.»  

κ) Η παρ. 8 του άρκρου 57, θ οποία καταργικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 98 του ν. 

4610/2019, επαναφζρεται ςε ιςχφ ωσ εξισ: 

«8.  Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να αςκιςει άπαξ ενδικοφανι διοικθτικι προςφυγι 

ενϊπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ηθτιςει τθν ακφρωςθ ι τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςι τθσ. Η προςφυγι ςυνοδεφεται από παράβολο υπζρ του Δθμοςίου 

φψουσ πενιντα (50) ευρϊ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωςτοποιεί ςτον προςφεφγοντα τθν απόφαςθ του 

το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ.» 

ι) Το άρκρο 57Α, το οποίο καταργικθκε με τθν παρ. 10 του άρκρου 98 του ν. 4610/2019, 

επαναφζρεται ςε ιςχφ ωσ εξισ: 

«Άρκρο 57Α   

Γραπτι δοκιμαςία επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ  

1. Ο προϊςτάμενοσ του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξζταςθσ του φακζλου και τθσ αίτθςθσ, μπορεί να 

εκδϊςει απόφαςθ για πρακτικι άςκθςθ προςαρμογισ ι δοκιμαςία επάρκειασ, ςτθ 

περίπτωςθ αιτιςεων αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 14.  Στθν περίπτωςθ αιτιςεων αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, ο 

προϊςτάμενοσ του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ και του φακζλου μπορεί να 

εκδϊςει απόφαςθ για γραπτι δοκιμαςία επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, εφόςον από τθν 

εξζταςθ τθσ αίτθςθσ και του φακζλου προκφπτουν ουςιϊδεισ διαφορζσ μεταξφ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν που παρακολοφκθςε ο αιτϊν και του προγράμματοσ ςπουδϊν 

ςυγκρίςιμου τίτλου ςπουδϊν Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) τθσ  θμεδαπισ. 

 2. Η γραπτι δοκιμαςία επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ ςε επιςτθμονικά αντικείμενα - 

μακιματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χϊρα ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο που ορίηεται για το 

ςυγκεκριμζνο μάκθμα - επιςτθμονικό αντικείμενο ςε Τμιμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Ο 

ενδιαφερόμενοσ ζχει δικαίωμα να επιλζξει το Τμιμα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ όπου επικυμεί να 

εξεταςτεί ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα - επιςτθμονικό αντικείμενο και υποβάλει ςχετικι 

αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Tμιματοσ. Η αίτθςθ ςυνοδεφεται από τθν απόφαςθ του 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν για τθν επιβολι αντιςτακμιςτικϊν μζτρων. Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ εκδίδει 

ειδικι άδεια ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ, οι οποίεσ μπορεί να είναι γραπτζσ ι/και 

προφορικζσ, ανάλογα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ των 

ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων. Μετά τθν εξζταςθ, θ Γραμματεία του Τμιματοσ εκδίδει  

βεβαίωςθ αποτελζςματοσ, με ζνδειξθ «επιτυχϊσ» ι μθ και χωρίσ βακμολόγθςθ, τθν οποία 

ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςτο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται οι 

όροι για τθν αναγνϊριςθ που αποφαςίςτθκαν με τθν προθγοφμενθ απόφαςθ του 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»  

 

Άρκρο 185 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, παφει θ λειτουργία του Συμβουλίου  Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Προςόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργικθκε με το άρκρο 98 του ν. 



4610/2019 και το διατθρικθκε μεταβατικά ςε λειτουργία δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 

99 του ίδιου νόμου.  

2. Αιτιςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων και αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τίτλων ςπουδϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτων χωρϊν 

που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ζχουν υποβλθκεί για εξζταςθ από το Σ.Α.Ε.Π., 

κακϊσ και ενδικοφανείσ προςφυγζσ κατά των αποφάςεων του Σ.Α.Ε.Π. που ζχουν αςκθκεί 

μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εξετάηονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 38/2010 (Αϋ 78), όπωσ 

τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.  

3. Οι αιτιςεισ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά για τθν αναγνϊριςθ επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τίτλων ςπουδϊν  ι επαγγελματικϊν προςόντων που ζχουν υποβλθκεί ςτο 

Σ.Α.Ε.Π. μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ επιςτρζφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ςτουσ 

αιτοφντεσ και  υποβάλλονται με μζριμνα των αιτοφντων  ςτισ οικείεσ επαγγελματικζσ 

οργανϊςεισ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενθμερϊνει, με κάκε πρόςφορο μζςο, τουσ αιτοφντεσ για τθν ωσ 

άνω μεταβολι τθσ αρμοδιότθτασ εξζταςθσ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ νόμου.  

4. Στθν περίπτωςθ που με απόφαςθ του Σ.Α.Ε.Π. ζχουν ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ επιβλθκεί αντιςτακμιςτικά μζτρα για τθν αναγνϊριςθ επαγγελματικισ 

ιςοδυναμίασ τίτλων ςπουδϊν ι επαγγελματικϊν προςόντων, θ βεβαίωςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ των αντιςτακμιςτικϊν μζτρων υποβάλλεται ςτο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ι ςτθν αρμόδια 

επαγγελματικι οργάνωςθ, θ οποία είναι οργανωμζνθ ωσ νομικό πρόςωπο δθμοςίου 

δικαίου, και θ ςχετικι διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

αναγνϊριςθσ από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια αρχι.   

5. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 57Α του π.δ. 38/2010 εφαρμόηονται αναλόγωσ και 

ςτθν περίπτωςθ που ζχει οριςτεί γραπτι δοκιμαςία επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ ςε 

επιςτθμονικά αντικείμενα – μακιματα με απόφαςθ του Σ.Α.Ε.Π. 

 


