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Το παρόν ΦΕΚ επσνεκτυπώθηκε, λόγω παραλείψεων κατά την αρχική εκτύπωση

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 165

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαί-
δευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 "εφαρ-

μογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως τροποποιήθη-
κε με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του Ν. 1440/1984 "Συμ-
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕίΙ-
ΗΑΤΟΜ" (Α'70), 7του Ν.1775/1988" εταιρείες παροχής ε-
πιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (Α' 101)
και 65 του Ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισμό και την α-
νάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101), 31 του Ν.
2076/1992 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστω-
τικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις" (Α' 130)
και 19 του Ν. 2367/1995 (Α' 261) "Νέοι χρηματοπιστωτικοί
θεσμοί και άλλες διατάξεις".

2. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του νόμου 1558/1985
"Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", όπως αυτό προ-
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154) "Ρύθμι-
ση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των δια-
τάξεων του Ν. 1712/1987 νια τον εκσυγχρονισμό των ε-
παγγελματικών οργανώσεωντων εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" και αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν
2469/1997 (Α' 38) "Περιορισμός και βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατά-
ξεις".

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προ-
καλεπ-αι δαπάνη σε βάροςτου κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 25.000.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος
και 50.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον οικο-
νομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έ-

χουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ. 19-110 ΚΑΕ
της Ομάδας 0200, Ειδ. Φ. 19-160 ΚΑΕ 0515), για δε τα ε-
πόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγρά-
φονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 194/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσω-
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Αμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Περι-
βάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρό-
νοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Μετα-
φορών και Επικοινωνιών, και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ε-
νημέρωσης, αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων "σχετικά με ένα γενικό σύστημα ανα-
γνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών" (Ε.Ε.1_ 19/24.1.1989, σελ. 16 Επί-
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 89/48)

Ορισμοί

Κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος ως:
1. Δίπλωμα νοείται οποιοδήποτε δίπλωμα ή άλλος τίτ-

λος ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων διπλωμάτων, πιστο-
ποιητικών ή άλλωντίτλων που χορηγήθηκαν από αρμόδια
αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους, από
το οποίο προκύπτει σωρευτικά ότι:

α) ο κάτοχος του παρακολούθησε με επιτυχία κύκλο
σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διάρκειας
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τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας με ελα-
στική παρακολούθηση, σε παντηοτήμιο ή ανώτατο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτι-
κού επιπέδου και ότι ολοκλήρωσε την επαγγελματική εκ-
παίδευση που κατά περάττωση' απαττεπΌΐ επιπλέον του
κύκλου σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια και

β) ότι ο κάτοχος του διαθέτει να απαιτούμενα επαγγελ-
ματικά προσόντα για να αναλάβει ή να ασκήσει επάγγελ-
μα που είναι νομοθετικά ρύθμιζα μενο στο εν λόγω κράτος
μέλος. Η εκπαίδευση που πιστοποιείται από το δίπλωμα
αυτό, θα πρέπει κατά το μεγαλύτερο μέρος της να έχει
πραγματοποιηθεί στην Κοινότητα ή ο κάτοχος αυτού θα
πρέπει να έχει τριετή επαγγελματική πείρα που βεβαιώ-
νεται από το κράτος - μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το
δίπλωμα της χώρας μη - μέλους της Κοινότητας. Εξομοι-
ώνεται προς το ανωτέρω δίπλωμα, οποιοδήποτε δίπλω-
μα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή σύνολο τέτοιων δι-
πλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που έχει χο-
ρηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον
πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί εντός
της Κοινό 11 μυς, αναγνωρίζεται-από αρμόδια αρχή του εν
λόγω κράτους μέλους ως ισότιμου επιπέδου και παρέχει
τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης ή άσκησης ενός νομοθετι-
κά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος.

2. Κράτος μέλος υποδοχής, νοείται το κράτος μέλος στο
οποίο ο υπήκοος κράτους μέλους ζητεί να ασκήσει ένα ε-
πάγγελμα το οποίο είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ενώ δεν
έχει αποκτήσει στο εν λόγω κράτος μέλος το δίπλωμα το
οποίο διαθέτει ή δεν έχει ασκήσει στο εν λόγω κράτος, μέ-
λος για πρώτη φορά το περί ου ο λόγος επάγγελμα

3. Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα νοείται η δρα-
στηριότητα ή το σύνολο νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων που αποτελούντο επάγγελ-
μα αυτό σε ένα κράτος μέλος.

4. Νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριό-
τητα νοείται η επαγγελματική δραστηριότητα για την
πρόσβαση στην οποία ή για την άσκηση της ή έναν από
τους τρόπους ασκήσεως της σε ένα κράτος μέλος απαι-
τείται αμέσως ή εμμέσως, βάσει διατάξεων, η κατοχή δι-
πλώματος. Τρόπους ασκήσεως μιας νομοθετικά ρυθμιζό-
μενης επαγγελματικής δραστηριότητας συνιστούν ιδίως:

α) η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό τίτλο,
εφόσον η χρήση αυτού του τίτλου επιτρέπεται μόνον
στους κατόχους διπλώματος που καθορίζεται από τις δια-
τάξεις του κράτους μέλους.

β) η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στον το-
μέα της υγείας, εφόσον νια την επ' αμοιβή άσκηση αυτής
της δραστηριότητας, ή / και την επιστροφή των ιατρικών
δαπανών, απαιτείται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης η κατοχή διπλώματος.

Εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα, η επαγγελματική δραστηριότητα
των μελών επαγγελματικής ένωσης ή οργάνωσης κύριος
στόχος των οποίων είναι η προαγωγή και η διατήρηση της
στάθμης του επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα και οι ο-
ποίες για την επίτευξη αυτού του στόχου τυγχάνουν ανα-
γνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και:

α) χορηγούν στα μέλη τους δίπλωμα
β) υποβάλλουν τα μέλη τους σε επαγγελματικούς κανό-

νες τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και
γ) παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτ-

λου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς

το δίπλωμα αυτό.
Στο παράρτημα του άρθρου 9 του παρόντος διατάγμα-

τος περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των ενώσεων
ή οργανώσεων που πληρούν τους όρους της παρούσας
παραγράφου. Όταν Κράτος μέλος αναγνωρίζει μια ένω-
ση ή οργάνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
παράγραφο ενημερώνει σχετικά την Εππροπή η οποία
δημοσιεύει την πληροφορία αυτή στην Επίσημη Εφημερί-
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Επαγγελματική πείρα νοείται η νόμιμη και πραγματι-
κή άσκηση του σχετικού επαγγέλματος σε ένα κράτος μέ-
λος.

6. Πρακτική άσκηση προσαρμογής νοείται η άσκηση νο-
μοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος που πραγματο-
ποιείται στην Ελλάδα υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου ε-
παγγελματία και συνοδεύεται ενδεχομένως από συμπλη-
ρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής
υπόκειται σε αξιολόγηση.

7. Δοκιμασία επάρκειας νοείται ο έλεγχος που αφορά α-
ποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος,
με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητα του να ασκήσει νομο-
θετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, συνεκτιμώ-
μενου και του γεγονότος ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος
επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευ-
σης του. Για τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας, το
Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος Διατάγματος, με
βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος με την
εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα, καταρτίζει κα-
τάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται
από το δίπλωμα ή τους τίτλους που επικαλείται ο αττών. Α-
πό τους ανωτέρω τομείς επιλέγονται για τη δοκιμασία ε-
κείνοι, των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση
νια την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η δοκι-
μασία αυτή μπορεί να καλύπτει κοίτη γνώση των κανόνων
δεοντολογίας που ισχύουν στην Ελλάδα για το επάγγελ-
μα.

Άρθρο 3

(άρθρο 2 της Οδηγίας 89/48)

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους Έλ-
ληνες υπηκόους και στους υπηκόους των λοιπών κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ζητούν να α-
σκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί νομο-
θετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, εφόσον δεν
έχουν αποκτήσει το δίπλωμα της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2 στην Ελλάδα και δεν έχουν ασκήσει ήδη το επάγ-
γελμα αυτό στην Ελλςδα. Από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος εξαιρούνται τα επαγγέλματα, τα οποία διέπο-
νται από διατάξεις που τίθενται βάσει ειδικών οδηγιώντης
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθιερώνουν αμοιβαία α-
ναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών, κα-
θώς και τα επαγγέλματα που διέπονται από διατάξεις που
έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

(άρθρο 3 της Οδηγίας 89/48)

Άσκηση επαγγέλματος στην Ελλάδα

1. Εάν η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ-
γελμα ή η άσκηση του στην Ελλάδα προϋποθέτει την κα-
τοχή διπλώματος του άρθρου 2, το Συμβούλιο του άρ-
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θρου 10 του παρόντος δεν δύναται να αρνείται σε υπήκοο
κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή
την άσκηση του υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδα-
πούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, εφόσον ο
αιτών:

α) κατέχει το δίπλωμα του άρθρου 2 που έχει ληφθεί σε
άλλο κράτος μέλος και απαιτείται για την άσκηση του ε-
παγγέλματος στο κράτος μέλος αυτό, ή

β) έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχό-
ληση επί δύο έτη κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ε-
τών σε άλλο κράτος μέλος που δεν ρυθμίζει νομοθετικά
αυτό το επάγγελμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3
και 4 του παρόντος σχεδίου και έχει αποκτήσει έναν ή πε-
ρισσότερους τίτλους εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει

Ι. να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέ-
λους,

II. να πιστοποιούν ότι ο κάτοχος τους παρακολούθησε
με επιτυχία κύκλο σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύνα-
μης διάρκειας με ελαστική παρακολούθηση, σε πανεπι-
στήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του
αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου ενός κράτους μέλους και
ότι παρακολούθησε με επιτυχία την επαγγελματική εκ-
παίδευση που απαιτείται επιπλέον του κύκλου σπουδών
μετά τη δευτεροβάθμια, και

III. να προετοιμάζουν τον αιτούντα για την άσκηση του
επαγγέλματος αυτού.

2. Προςτοντίτλο ή τίτλους της παραγράφου 1 περ. β' ε-
ξομοιούται οποιοσδήποτε τίτλος ή σύνολο τίτλων που έ-
χει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους,
εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εντός
της Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αυτό το κράτος μέ-
λος ως ισοτίμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση
αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη-μέλη και στην Ε-
πιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο του άρ-
θρου 10 του παρόντος διατάγματος κοινοποιεί προς την
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη μέ-
λη τους τίτλους που χορηγούνται και αναγνωρίζονται
στην Ελλάδα ως ισοτίμου επιπέδου προς τους τίτλους της
παραγράφου 1 περ. β.

Άρθρο 5

(άρθρο 4 της οδηγίας 89/48)

Επαγγελματική πείρα, πρακτική άσκηση προσαρμογής,
δοκιμασία επάρκειας

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 δεν θίγουν την ευχέρεια
του Συμβουλίου του άρθρου 10 του παρόντος, να ζητεί α-
πό τον αιτούντα:

α) Να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, ό-
ταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την οποία επικαλείται
σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι κατά ένα τουλάχιστον έτος
μικρότερη από αυτήν που απαιτείται στην Ελλάδα. Στην
περίπτωση αυτή, η διάρκεια της ζητούμενης επαγγελμα-
τικής πείρας:

αα) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελλεί-
πουσας περιόδου εκπαίδευσης, εφόσον η ελλείπουσα πε-
ρίοδος αφορά τον κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ή περίοδο επαγγελματικής εκπαίδευσης που
πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη α-
ναγνωρισμένου επαγγελματία και ολοκληρώνεται με εξε-
τάσεις.

ββ) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την ελλείπουσα περίοδο

εκπαίδευσης, εφόσον η εκπαίδευση αυτή συνίσταται σε
περίοδο άσκησης του επαγγέλματος που διεξάγεται με
την αρωγή αναγνωρισμένου επαγγελματία.

Προκειμένου περί των εξομοιουμένων διπλωμάτων του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ως
διάρκεια εκπαίδευσης θεωρείται η διάρκεια εκπαίδευσης
που απαιτείται για τον τίτλο προς τον οποίο εξομοιώνο-
νται. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της ζητούμενης ε-
παγγελματικής πείρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσ-
σερα έτη. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα που αναφέρε-
ται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχ β) του παρόντος.

β) Να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα πρακτική άσκηση
προσαρμογής, επί τρία έτη κατ' ανώτατο όριο, ή να υπο-
βληθεί σε δοκιμασία επάρκειας:

αα) Όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει, σύμφωνα
με το άρθρο 4, αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφο-
ρετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα
που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία ή

ββ) Όταν το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην
Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά
ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποί-
ες δεν υφίστανται στο επάγγελμα που ασκεί ο αιτών στο
κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης είτε το επάγγελ-
μα αυτό είναι ρυθμιζόμενο είτε όχι.

Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής οι ελλείπουσες
επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται στην Ελλάδα
μετά από ειδική εκπαίδευση που αφορά τομείς γνώσεων
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται
από το δίπλωμα ή τους τίτλους που προσκομίζει ο αιτών.

Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής
και δοκιμασίας επάρκειας της παραγράφου 1 περ. β'ανή-
κει στον αιτούντα. Το δικαίωμα αυτό της επιλογής δεν ι-
σχύει για επαγγέλματα η άσκηση των οποίων απαιτεί ε-
πακριβή γνώση του εσωτερικού δικαίου και ως προς τα ο-
ποία η παροχή συμβουλών ή και συνδρομής σε θέματα
εσωτερικού δικαίου αποτελεί ουσιώδες και σταθερό
στοιχείο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτή-
των, καθώς και για όσα άλλα επαγγέλματα ειδικές διατά-
ξεις ορίζουν διαφορετικά.

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της προηγου-
μένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σωρευτικά

Άρθρο 6

(άρθρο5τηςοδ.89/48)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, το
Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος έχει την ευχέ-
ρεια να εππρέπει στον αιτούντα, προκειμένου να βελτιω-
θούν οι δυνατότητες προσαρμογής του στο επαγγελμα-
τικό περιβάλλον, να πραγματοποιεί, βάσει ισοτιμίας και
κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης για τους ημε-
δαπούς νομοθεσίας, το μέρος εκείνο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης που συνίσταται στην άσκηση του επαγγέλ-
ματος που διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου ε-
παγγελματία, το οποίο δεν είχε πραγματοποιήσει στο
κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής.

Άρθρο 7

(άρθρο 6 της οδ.89/48)

Αποδεικτικά στοιχεία

1. Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου ε-
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παγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση πι-
στοποιητικού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη κη-
ρύξεως σε πτώχευση ή πιστοποιητικού περί μη αναστο-
λής ή μη απαγορεύσεως ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζό-
μενου επαγγέλματος, επαρκή απόδειξη αποτελούν τα
οικεία πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης.

Εάν τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προβλέπονται από
τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέ-
λευσης, προσκομίζεται ένορκη δήλωση του αιτούντος ε-
νώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, ή αν σε κράτος μέλος δεν
υπάρχει όρκος αυτού του είδους, επίσημη δήλωση στην
οποία προβαίνει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον αρμόδιας δι-
καστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένης επαγγελματικής
οργανώσεως του κράτους μέλους καταγωγής ή προέ-
λευσης, η οποία χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει αυ-
τόν τον όρκο ή την επίσημη δήλωση.

2. α) Όταν για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου ε-
παγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση πι-
στοποιητικού σωματικής ή /και ψυχικής υγείας, αποτελεί
επαρκή απόδειξη το προσκομιζόμενο έγγραφο που απαι-
τείται για τον σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής ή
προέλευσης.

β) Εφόσον το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προβλέπεται
από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προ-
έλευσης, αποτελεί επαρκή απόδειξη η προσκομιζόμενη
βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κρά-
τους μέλους αυτού, η οποία αντιστοιχεί στο πιστοποιητι-
κό σωματικής ή /και ψυχικής υγείας.

3. Τα έγγραφα των παραγράφων 1 και 2 δεν δύνανται
κατά την υποβολή τους να είναι παλαιότερα τωντριών μη-
νών.

4. Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου ε-
παγγέλματος απαιτείται όρκος ή επίσημη δήλωση και ο
τύπος του όρκου ή της δηλώσεως αυτής δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτός είναι
υπήκοος άλλου κράτους - μέλους, αυτός υποβάλλεται σε
κατάλληλο τύπο όρκου ή σε δήλωση, σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8

(άρθρο 7 της οδ.89/48)

Δικαίωμα χρήσεως τίτλων

1. Σε όσους ασκούν κατά τους όρους του παρόντος δια-
τάγματος νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελ-
λάδα, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος ανα-
γνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο
που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε
τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο,
τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή
προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμηση τους στη
γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συ-
νοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού
ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει.

2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται στη χώρα προελεύσε-
ως λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής ορ-
γανώσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το
Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και
στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδει-
κνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίω-
μα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογρα-

φία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται
να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος
διατάγματος.

'Αρθρο 9

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πα-
ρόντος το εξής παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσε-
ων που πληρούν τους όρους του άρθρου 2 παρ. 4

Α) ΙΡΛΑΝΔΙΑ
α. Τπβ ΙπβτΚυίβ οι ΟπβπβΓβσ: Αοεουπΐ3ηΐ3 ίπ ΐΓθΙβπά, ΤΓπβ

ΙπδίϋιΛθ οτΟβπίτϊβα: Ρυοίϊο Αοοουπί3ηί5 ίπ ΐΓβΙ&πά, Τπβ
Αεβοάβτιοπ οί Οβιτίίίβα! Αοοουπΐ3ητ5, για τους σκο-
πούς αποκλειστικά της δραστηριότητας ελέγχου των
λογαριασμών.

β. Ιπβίίτυΐιοη οί Επςίηββι̂  οι \τβ\Άηά
γ. Ιπ5π Ρΐ3ηπϊπ9 Ιπδίϋυίβ
Ιρλανδοί υπήκοοι είναι επίσης μέλη των ακόλουθων ε-
νώσεων ή οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο:
Ιηείίΐυίθ οί ΟπβπβΓβά Αοοουηί3πτ5 ίπ Επς&πά απά

Ιπ5τΛιιί6 οί ΟΠ3ΠβΓβά Α<χουηΐ3πί5
Ιπετήυΐβ οί ΑοΙυ3ΐϊβ5.
Ρβουΐίγ οί Αοίυ3Πβ5.

: Ιπ5ίίτυιβ οί Μ3Π39βΓΤΐβηΙ Αοοουηΐ3Πί5.

Ρον3ΐ Τοννπ Ρΐ3ππίΠ9 Ιπεΐίτυτβ.
Πογ&Ι ΙπετΛυΐίοπ οί Βυϋάϊπς.
Β) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣ1ΛΕΙΟ
α. Ιπ5ΐίίυτΘ οί Οπ3ΠβΓβά Αοοουπΐ3πΐ5 ίπ 3πά

β. ΙπετίτιΛβ οί Οπ3ΠθΓβά Αοοουηί3π1ε οί 5οοΙΐ3ηά.
γ. Ιη5ίίτυιβ οί Οπ3ΠθΓβα! ΑοεουηΐβηΐΒ ίη ΐΓβΙβηα!.
δ. Οπ3ΠβΓβα! Α53οα3ϋοη οί Οβπίίιβά Αοοουηΐ3πτ5.
ε. Οϊΐ3ΠβΓβά Α33θοί3ίίοη οί Οβπίίϊθά Ααοουηί3ηΐ3.
στ. ΟπβπβΓβσ! Ιη5τίΙυτβ οί ΜβΓοςθσιβηΙ ΑοοουηίΕηΐε.
ζ. ΙηβτΚυίβ οί Οπ3ΠβΓβά 5βθΓβί3πβ5 3Πά Αάπηίηί5ίΓ3ΐοΓ5.
η. Οπ3ΐ1βΓβσ: ΙηευΓβηοβ Ιηβΐτυτθ.
θ. ΙηετΛυΐβ οί ΑοΙυ3Πβ5 1. Ρ3ουΙίγ οί Α<Λυ3Γίθ5.
ία. Οίΐ3ΠβΓβσ! ΙηβτΛυίβ οί ΒβηκβΓδ.
ιβ. Ιηδίίταΐβ οί ΒβπκβΓδ ϊη δοοτ&ηά.
ιγ. Ηον3ΐ Ιηείϊτυίίοπ οί Οίΐ3ΠβΓβά δυΓνβγοΓΒ.
ιδ. ΒογβΙ Τοννπ ΡΙβππϊης ΙηετΛυτβ.
ιέ. Οπ3ΠβΓβά 5οαβίγ οί Ρπν8ίθΓηβΓ3ργ.
ιστ. Ηογ3ΐ βοοίθΐγ οί Οπβηηίδίη/.
ιζ. Βπϋ5ΐι Ρ5γοποΙθ9ίρ3ΐ δοοίθίγ.
ιη. ϋθΓ3τγ Α53οαί3ΐίοη.
ιθ. Ιπεϋτυτβ οί ΟΠ^ΘΓΘΟ' ΡοΓβείβΓε.
κ. Οπ3ΐτβΓβσ; Ιηδτήυτβ οί ΒυίΙάίη9.
κα Επ9ίηββπη9 ΟουηαΙ.
κβ. ΙπετΛιΛβ οί ΕηβΓαγ.
κγ. Ιπ3ίίΙυΐίοπ οί 51τυοτυΓ3ΐ Επ9ίηββΓ3.
κδ. Ιηβτίτυΐίοη οί ΟϊνϊΙ Εη9ίηββΓ3.
κε. ΙηβτΛυίίοη οί ΜΐπίΠ9 Εη9ίπββΓ5.
κοτ. ΙηβτΛυϋοη οί Μϊηι'Π9 3ησ! Μβΐ3ΐΙυΓ9γ.
κζ. Ιπείίτυίϊοη οί Ε!βσΙπ'θ3ΐ Εη9ίηββΓ3.
κη. ΙηδτήιΛιοη οί Ο35 Εη9ίηββΓ3.
κθ. Ιηετήυΐίοη οί Μβοη3πίο3ΐ Εη9ϊηββΓ5.
λ. Ιηδίϋυίϊοη οί ΟπβππίοΕί ΕηςϊηββΓβ.
λα Ιηβτϊίυίϊοη οί ΡΓΟοΙυοίίοη Εη9ίηββΓ5.
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λβ. Ιηδίϊίυΐίοη οί Μβππβ Εηςη
λγ. ΒονβΙ Ιηείίίυϋοπ οί Π3ν3ΐ 4ι·οηϊίβοί5.
λδ. ΡογβΙ ΑβΐΌΠ3ΐήίθ3ΐ δοοίβίγ.
λε. Ιπ5ΐίίυΙβ οί Μθΐ3ΐ$.

λστ. ΟΙιβπβΓθά Ιηβΐίίυίίοη οί Βυίΐάϊης δβΓνϊοββ Εησ,ίηββΓβ.
λζ. ΙηβϋΙιΛβ οί Μβ35υΓβπιβηΙ 3Τ\ά ΟοπίποΙ.
λη. Βι·ίΙί8ΐι ΟθΓηρυίβΓ5οοίβΙγ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔ1ΚΑΣΙΑ

Αρθρο 10

Όργανα

(άρθρο 9 παρ. 1 της Οδ.89/48)

1. Συνιοτάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων συλλογικό όργανο υπό την ονομασία "Συμ-
βούλιο αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τπλων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" που έχει την αποφασιστική
αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσε-
ως στην Ελλάδα ορισμένου επαγγέλματος κατά τους ό-
ρους του παρόντος διατάγματος. Στις αρμοδιότητες του
Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:

α) Η έγκριση εσωτερικού κανονισμού για πνρύθμιση
του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του πα-
ρόντος διατάγματος.

β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση
επαγγελματικής ισοτιμίας και ιδίως του ζητήματος εάν:

αα) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποίη-
σε την επαγγελματική του εκπαίδευση ο αιτών, ανήκει
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ββ) Ο απτών διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική πεί-
ρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαίδευσης υπο-
λείπεται κατά ένα τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται
στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος.

γγ) Απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος
σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυ-
τής, στην περίπτωση που το προσκομιζόμενο αλλοδαπό
δίπλωμα δεν καλύπτει, από πλευράς τομέων γνώσεων, τις
επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Ελ-
λάδα.

γ) Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία κατά το άρ-
θρο 12 παρ. 1 της υπηρεσίας που υποστηρίζει γραμμα-
τειακά το Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και να ελέγχει
την εμπρόθεσμη και ορθή εκτέλεση από το αρμόδιο όρ-
γανο των αποφάσεων του στις περιπτώσεις επιβολής δο-
κιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

δ) Η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής ε-
κτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεων του
στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρα-
κτικής άσκησης προσαρμογής.

ε) Η έκδοση, για όσους, με απόφαση του, αναγνωρίζε-
ται η επαγγελματική ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματος να φέ-
ρουν τον επαγγελματικό τίτλο με τον νόμιμο ακαδημαϊκό
τίτλο, τον οποίον απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγω-
γής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμηση του
στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει

να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει.

στ) Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και τα άλλα κράτη μέλη τους τίτλους που χορη-
γούνται και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ισοτίμου ε-
πιπέδου προς τους τίτλους του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β'.

2. Το Συμβούλιο αποτελούν:
α) Ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Ε-

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με α-
ναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο οριζόμενο με α-
πόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπα-
νεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), με αναπληρωτή του άλλο μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο με απόφαση
του Συμβουλίου αυτού.

γ) Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΓΤΕ), με αναπλη-
ρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ο-
ριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού.

δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό.

ε) Ένας εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νομι-
κών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Ε-
θνικής Οικονομίας, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία του
κοινοτικού δικαίου, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

στ) Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευ-
μάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο κοινοτικό δί-
καιο, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υ-
πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγ-
γενούς επαγγελματικής οργανώσεως προτεινόμενος με
τον αναπληρωτή του από την Επαγγελματική Οργάνωση.

η) Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας του οικείου Υ-
πουργείου η οποία είναι αρμόδια νια θέματα άδειας α-
σκήσεως επαγγέλματος, οριζόμενος με τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό.

θ) Δύο ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στον χειρισμό
θεμάτων αναγνώρισης διπλωμάτων προτεινόμενοι με
τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

ι) Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας του άρθρου 12.
Η υπό τα στοιχεία δ', ζ" και η', εκπρόσωποι καλούνται

κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο
ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση. Κατά την έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού σύμφωνα με το παρ. 1 περ. Α'
του παρόντος άρθρου μετέχουν όλοι οι υπό τα στοιχεία δ',
ζ και η' εκπρόσωποι.

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια από-
φαση ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου με τον ανα-
πληρωτή του, υπάλληλος της Υπηρεσίας του άρθρου 12.

4. Εάν οι οικείες αρχές και οργανώσεις δεν υποδείξουν
τον εκπρόσωπο τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του
σχετικού ερωτήματος, το Συμβούλιο μπορεί να συγκρο-
τηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους.
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5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι πα-
ρόντες η πλειοψηφία των μελών του, μεταξύ των οποίων
ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου.

7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συντάσσει την ημερή-
σια διάταξη που γνωστοποιείται πριν από τη συνεδρίαση
στα μέλη του Συμβουλίου.

8. Εισηγητής ενώπιον του Συμβουλίου ορίζεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 12, για κάθε αί-
τηση ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής ο οποίος α-
ναπτύσσει την εισήγηση του και αποχωρεί πριν από την
ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επι-
τροπή της παρ. 12 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής α-
ναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στο σχετικό
πρακτικό της.

9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν
πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.

10 Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται κατά
την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμ-
βουλίου να παρίστανται πρόσωπα δυνάμενα να παρά-
σχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν
πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις
μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλ-
λει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

11.0 Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά
των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και
τον Πρόεδρο και μεριμνά για την σύνταξη της αποφάσε-
ως του Συμβουλίου.

12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύ-
ναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επι-
τροπές, αποτελούμενες από:

α) ένα εκπρόσωπο του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΈ. Το μέλος αυ-
τό δεν δύναται να μετέχει στο Συμβούλιο της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.

β) έναν εκπρόσωπο της οικείας ή συγγενούς επαγγελ-
ματικής οργανώσεως εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή, ελλείψει αυτής από
έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής οργάνω-
σης οποιασδήποτε νομικής μορφής

γ) από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υ-
πουργείου η οποία είναι αρμοδία για θέματα άδειας α-
σκήσεως του επαγγέλματος που προτείνεται από τον Υ-
πουργό

δ) τον εισηγητή της υποθέσεως.

Έργο των επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης επί της
αιτήσετως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε
πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας
καθώς και επί του περιεχομένου της πρακτικής ασκήσεως
προσαρμογής ή της δοκιμασίας επάρκειας. Η γνωμοδό-
τηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό
που υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Διαδικασία

(άρθρο 8 της Οδ. 89/48)

1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ-
νου επαγγέλματος κατά τους όρους του παρόντος δια-

τάγματος γίνεται με ειδικώς αξιολογημένη απόφαση του
Συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας
τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η αίτηση αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων
υποβάλλεται στην Υπηρεσία του άρθρου 12 και καταχω-
ρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται κοίτα
σχετικά δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση στην ελ-
ληνική γλώσσα και ορίζεται ο αντίκλητος του αιτούντος ο
οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών. Ο φάκελος συ-
μπληρώνεται με πρωτοβουλία του αιτούντος ή μετά από
ειδοποίηση του εισηγητή ή μετά από απόφαση του Συμ-
βουλίου.

3. Ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως στο γραμματέα του
Συμβουλίου την κατά το άρθρο 5 παρ. 1 επιλογή του.

4. Το Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μέσα
σε τέσσερις (4) μήνες από την συμπλήρωση του φακέλου.

5. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση διενερ-
γείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση εφ' όσον
αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-
καίου, άλλως από την δημόσια αρχή που είναι αρμόδια νια
την έκδοση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ή του αντιστοίχου τίτλου, επί τη βάσει της απόφασης
του Συμβουλίου του άρθρου 10, η οποία προσδιορίζει το
περιεχόμενο τους. Από τις ίδιες αρχές γίνεται και η αξιο-
λόγηση της πρακτικής ασκήσεως και τα αποτελέσματα
της γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο για την έκδοση της
τελικής αποφάσεως του.

6. Από την έκδοση της αναγνωριστικής αποφάσεως του
Συμβουλίου ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγ-
γελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθε-
σίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια
διοικητική αρχή υποχρεούνται να ενεργήσουν την εγγρα-
φή του στα οικεία μητρώα.

Αρθρο 12

(άρθρο 9 παρ. 1 της Οδ. 89/48)

Υπηρεσία Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρη-
σκευμάτων Τμήμα Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ-
σόντωνπου υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων και ανήκει στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης της Κεντρικής Υπηρεσίαςτου Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων. Το Τμήμα αυτό έχει ως έρ-
γο τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου και των
τριμελών επιτροπών, την προετοιμασία των φακέλων και
την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών.

2. Πα τις ανάγκες του Τμήματος αυτού συνιστώνται:

α) Μία θέση προϊσταμένου του κλάδου Π.Ε. με βαθμό Α'.
Η θέση αυτή πληρούται από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με
γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Ε. Ένωσης.

β) Πέντε θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ με γνώσεις ή ε-
μπειρία στα θέματα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ οι οποίοι
θα ασκούν χρέη εισηγητού.

γ) Τρεις θέσεις του κλάδου ΔΕ διοικητικού.

δ) Τρεις θέσεις του κλάδου ΔΕ προσωπικού δακτυλο-
γράφων ή και χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που
θα έχουν σχέση με την επεξεργασία κειμένου.

Απαραίτητο προσόν για την πλήρωση των ανωτέρω θέ-
σεων είναι η άριστη γνώση της Ελληνικής και μίας τουλά-
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χιστον από τις γλώσσες των λοιπών κρατών μελώντης Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η θέση του προϊσταμένου πληρούται από υπάλληλο
με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας, η με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλή-
λου με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ άλλου Υπουργείου ή νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα

Οι υπόλοιπες θέσεις της παραγράφου 2 πληρούνται με
μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου του Υ-
πουργείου Εθνικής Παιδείας ή άλλου Υπουργείου ή νομι-
κού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ι-
διωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή με διορισμό.

4. Ο προϊστάμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-
τος αναπληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13

(άρθρα 9 και 11 της Οδ. 89/46)

1. Συντονιστής των δραστηριοτήτων των διοικητικών
αρχών για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, κα-
θώς και για την κατ. άρθρο 9 παρ. 2 της οδηγίας 89/46 ΕΟΚ
ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της ορίζεται ο Πρόεδρος
του συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσό-
ντων.

2. Ο συντονιστής επίσης διαβιβάζει στην Εππροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική με
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγμα-
τος, η οποία περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφά-
σεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των κυριο-
τέρων προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 14

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2000
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