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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 107282/Κ4
Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με
το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν.4610/2019 (Α' 70).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 99 του
ν.4610/2019 (Α' 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση οτην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 (Α' 31)
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚτου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7
ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων»,
5. τις διατάξεις του π.δ. 51/2017 (Α' 82) «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) "για
την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255,
σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά
με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ('κανονισμός ΙΜΓ, ΕΕ
L316, σ. 1)" και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78)»,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/315/102494/Β1/2019 Εισήγηση του αρ. 24 του ν. 4270/2014 (143 Α') της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 2813

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης
(Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης
της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II).
2. Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται:
α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην
ελληνική γλώσσα,
β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa.
eu/growth/sin gle-market/services/free-moveme ntprofessionals_en ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους) ότι ο τίτλος που φέρει
ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή
προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα
κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή
γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η
πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην
Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής
πρακτικής άσκησης,
δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του
αιτούντος,
ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο,
στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100)
ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010.
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3. Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο
βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός
μηνός από την παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα
για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.
4. Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και
οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση
του φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά
της παρ. 2.
5. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου
φακέλου της αίτησης, εκδίδει βεβαίωση αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων είτε για την δυνατότητα
πρόσβασης σε όμοιο επάγγελμα στην ημεδαπή είτε για
την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα με την οποία βεβαιώνει ότι ο τίτλος σπουδών
που φέρει ο ενδιαφερόμενος προσφέρει είτε τη δυνατότητα εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα
στη χώρα κτήσης, είτε την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα.
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του
π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
π.δ. 51/2017, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί να
εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής
ή δοκιμασίας επάρκειας.
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7. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
8. Μετά την έκδοση της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο
ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας, να ασκεί το οικείο επάγγελμα,
αφού η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή η αρμόδια
διοικητική αρχή ελέγξει τον φάκελό του και χωρίς καθυστέρηση αποφασίσει για την εγγραφή του στα οικεία
Μητρώα και εκδώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ μπορεί να
ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μετά
την υποβολή των αναφερόμενων στην παρ. 2 εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
99 του ν. 4610/2019. Δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή
παραβόλου μόνο σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει
εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ.
10. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Α' έως Ε' που
ακολουθούν
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.
Την παρ.2 του αρ. 99 του ν.4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και
λοιπές διατάξεις».
2.
Το αρ.69 του πδ 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3.
Τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,
4.
Τις διατάξεις του πδ 51/2017 (Α’ 82) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της
εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)” και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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την αρ,πρωτ,_____αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών

Βεβαιώνεται ότι ο/η:
του:
έχοντας αποκτήσει τον τίτλο σπουδών:
του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
του κράτους μέλους προέλευσης:
και δυνατότητα πρόσβασης στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του:
στο κράτος μέλος έκδοσης του τίτλου σπουδών,
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο αντίστοιχο επάγγελμα του:
στην ημεδαπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.
Την παρ.2 του αρ. 99 του ν.4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και
λοιπές διατάξεις».
2.
Το αρ.69 του πδ 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3.
Τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,
4.
Τις διατάξεις του πδ 51/2017 (Α’ 82) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της
εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)” και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»
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την αρ,πρωτ,_____αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών

Βεβαιώνεται ότι ο/η:
του:
έχοντας αποκτήσει τον τίτλο σπουδών:
του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
του κράτους μέλους προέλευσης:
έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα/ ελεύθερη οικονομική
δραστηριότητα στην ημεδαπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Προς
το
Αυτοτελές Τμήμα
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Εφαρμογής

της

Α Ι Τ Η Σ Η
Επώνυμο :
Surname
Όνομα:
Name
Πατρώνυμο:
Father’s Νame
Υπηκοότητα:
Citizenship
Κάτοικος:
Residence
Διεύθυνση:
Address
Ταχ. Κώδικας:
Post Code
Τηλέφωνο
Telephone
E-mail: …………………………………………………………..
Α. Δ. Ταυτότητας
Identification Card Νο
ή Διαβατηρίου:
or Passport No
Ημερομηνία:
ΘΕΜΑ: Έκδοση Βεβαίωσης Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρ. 99 του Ν.4610/2019

Παρακαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.
98 και 99 του N. 4610/2019 και του Π.Δ.
38/2010
όπως
εκδώσετε
βεβαίωση
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για
το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του
……………………………... που απέκτησα στο
κράτος/μέλος………………..

Ο/Η Αιτ........................
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….
1.Απόδειξη Ιθαγένειας:
α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου
2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά
ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.
3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η
πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,

4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω
Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του
κράτους προέλευσης.
5. Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα
μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της
Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι
συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της
υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει
επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος
προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα
από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης
τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό
Ινστιτούτο.
6.Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση
της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να
είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:
Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή
Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα
Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για
υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.
7. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του
ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης
της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την
αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων.
Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Τεύχος B’ 2813/04.07.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Προς
το
Αυτοτελές Τμήμα
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Εφαρμογής

της

Α Ι Τ Η Σ Η
Επώνυμο :
Surname
Όνομα:
Name
Πατρώνυμο:
Father’s Νame
Υπηκοότητα:
Citizenship
Κάτοικος:
Residence
Διεύθυνση:
Address
Ταχ. Κώδικας:
Post Code
Τηλέφωνο
Telephone
E-mail: …………………………………………………………..
Α. Δ. Ταυτότητας
Identification Card Νο
ή Διαβατηρίου:
or Passport No
Ημερομηνία:
ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης υποβληθείσας στο
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων και
Έκδοση Βεβαίωσης
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 99 του
Ν.4610/2019

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δηλώνω
ότι
ανακαλώ
την
αρ
πρωτ____________αίτηση που υπέβαλα στο
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων και αιτούμαι όπως ο φάκελος
αίτησης με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ 98
και 99 του N. 4610/2019 και του Π.Δ. 38/2010
και όπως εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων για το νομοθετικά
ρυθμιζόμενο
επάγγελμα
του
……………………………... που απέκτησα στο
κράτος/μέλος………………..

Ο/Η Αιτ........................
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2813/04.07.2019

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….
1.Απόδειξη Ιθαγένειας:
α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου
2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά
ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα
3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η
πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,
4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του
κράτους προέλευσης.
Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα
μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της
Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι
συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της
υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει
επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος
προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα
από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης
τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό
Ινστιτούτο.
Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της
Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι
επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:
Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή
Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα
Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για
υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.
5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του
ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης
της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την
αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων.
Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Τεύχος B’ 2813/04.07.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
Προς
το
Αυτοτελές Τμήμα
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Εφαρμογής

της

Α Ι Τ Η Σ Η
Επώνυμο :
Surname
Όνομα:
Name
Πατρώνυμο:
Father’s Νame
Υπηκοότητα:
Citizenship
Κάτοικος:
Residence
Διεύθυνση:
Address
Ταχ. Κώδικας:
Post Code
Τηλέφωνο
Telephone
E-mail: …………………………………………………………..
Α. Δ. Ταυτότητας
Identification Card Νο
ή Διαβατηρίου:
or Passport No

Δηλώνω
ότι ανακαλώ
την υπ’
αρ
πρωτ____________αίτηση που υπέβαλα στο
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων και αιτούμαι όπως ο φάκελος
αίτησης με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ 98
και 99 του N. 4610/2019 και του Π.Δ. 38/2010
και όπως εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων για μη νομοθετικά
ρυθμιζόμενο επάγγελμα με βάση τον τίτλο
σπουδών
που
απέκτησα
στο
κράτος/μέλος………………..

Ο/Η Αιτ........................

Ημερομηνία:
ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης υποβληθείσας στο
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων και
Έκδοση Βεβαίωσης
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 99 του
Ν.4610/2019

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 2813/04.07.2019

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….
1.Απόδειξη Ιθαγένειας:
α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου
2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά
ρυθμιζόμενο επάγγελμα
3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η
πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση
επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,
4.Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του
κράτους προέλευσης.
Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα
μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της
Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι
συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της
υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει
επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος
προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα
από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης
τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό
Ινστιτούτο.
Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της
Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι
επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους:
Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή
Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα
Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για
υποβολή στο ΑΤΕΕΝ.
5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του
ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης
της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την
αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων.
Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02028130407190012*

