ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
Σύμφωνα με τα:
α) άρθρα 98-99 του ν. 4610/2019 και
β) άρθρα 2, 11, 13, 14, και 50 του π.δ. 38/2010
γ) άρθρο 4 παρ.3 του π.δ. 38/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 168 του ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α 30-10-2019)
δ) άρθρο 54 παρ.5 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α 241-2020).
1.

Όταν για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται η κατοχή
συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων και δεν ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις, οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος που συνεργάζεται με το Κολλέγιο DEI μπορούν να ασκήσουν το αντίστοιχο
επάγγελμα στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010.

2.

Για την αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης ορισμένου επαγγέλματος σύμφωνα με
το προεδρικό διάταγμα 38/2010, οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να φοιτήσουν σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που συνεργάζεται με το Κολλέγιο DEI απευθύνονται στις
αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. Για τα επαγγέλματα για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχες
επαγγελματικές οργανώσεις, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Αυτοτελές
Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αντικαθιστά το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

3.

Για την αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης ορισμένου επαγγέλματος σύμφωνα με
το προεδρικό διάταγμα 38/2010, οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να φοιτήσουν σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που συνεργάζεται με το Κολλέγιο DEI ενδέχεται να
υποβληθούν σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

4.

Από την έκδοση απόφασης αναγνώρισης του δικαιώματος άσκησης ορισμένου
επαγγέλματος κατά τα ανωτέρω, η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή διοικητική
αρχή υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσει την εγγραφή στα οικεία μητρώα
των αποφοίτων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που συνεργάζεται με το Κολλέγιο
DEI και να εκδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

5.

Με το άρθρο 168 του ν.4635/2019 επαναφέρεται η αναγνώριση επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλου σπουδών. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου
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τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης
χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού
συστήματος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα
πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή
αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους
συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των
περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις
καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/298-uncategorised/26691-aftoteles-tmimadiethnon-kai-evropaikon-sxeseon

6.

Οι πτυχιούχοι των κολλεγίων μπορούν να διεκδικήσουν διορισμό στην εκπαίδευση
μέσω ΑΣΕΠ, αφού τους αναγνωριστούν επαγγελματικά προσόντα ή επαγγελματική
ισοδυναμία. Συγκεκριμένα: για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης α) Τα πτυχία που χορηγούνται από
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση
ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει
του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο
εκπαιδευτικού.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται
από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση
ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας
συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.
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