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Μέρος Ν
ο
 1 - Ορισμοί και Εγχειρίδιο 

1.1 Εισαγωγή 

Η έκθεση για το Κοινό Πλαίσιο Διαδικασιών για την Αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών και των 

Επαγγελματικών Προσόντων των προσφύγων που αιτούνται άσυλο αποσκοπεί στην συγκέντρωση 

πληροφοριών για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ευρώπη για την αναγνώριση των τίτλων 

σπουδών και των προσόντων των μεταναστών και ιδιαίτερα εκείνων που αιτούνται ή είναι υπό 

καθεστώς ασύλου ή διεθνούς προστασίας. Οι διαδικασίες αυτές, εντοπίστηκαν από τις διάφορες 

οργανώσεις του προγράμματος Re.Inclusion. Η ακόλουθη έκθεση είναι η ολοκλήρωση αυτών των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων από όλους τους εταίρους στις διάφορες χώρες: στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Λιθουανία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας 

έκθεσης είναι αρχικά να αναδείξει τον ορισμό της αναγνώρισης και του κανονιστικού πλαισίου 

αναφοράς, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αναγνώριση, τα νομικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα και τα αρμόδια υπουργεία, καθώς και τα δίκτυα. Επιπλέον, η παρούσα έκθεση 

περιλαμβάνει την περιγραφή των διαφόρων διαδικασιών που ακολουθούνται σε κάθε χώρα εταίρο 

αλλά και του κανονιστικού πλαισίου, με λεπτομερείς πληροφορίες για τα εργαλεία υλοποίησης. Εκτός 

από τις εκθέσεις κάθε χώρας εταίρου, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και τη σύγκριση των 

διαφορετικών διαδικασιών αναγνώρισης σε κάθε χώρα με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινά σημεία αλλά 

και στις βασικές διαφορές. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται οι εκθέσεις κάθε χώρας.  

 

1.2 Ορισμός της Αναγνώρισης  

Ένα προσόν ή ένας τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε στο εξωτερικό δεν αναγνωρίζεται αυτόματα 

στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία απολύτως νομική αξία, οπότε πρέπει να αιτηθεί κανείς 

στις Ιταλικές αρχές τη νομική αναγνώριση του προσόντος ή του τίτλου σπουδών για να μπορέσει να το 

χρησιμοποιήσει. Εάν κάποιος αλλοδαπός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον τίτλο σπουδών του για να 

βρει μια δουλειά, για να συμμετάσχει σε κάποιο ανοικτό διαγωνισμό ή για να συνεχίσει την 

εκπαιδευτική του πορεία, πρέπει να ζητήσει αναγνώριση. 

 

1.3 Ανάλυση και σύγκριση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων των προσφύγων 

Η δομή της ακόλουθης σύγκρισης θα είναι όμοια με τη δομή του πίνακα περιεχομένων της έκθεσης της 

κάθε χώρας σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των προσόντων των 

προσφύγων. Το πρώτο μέρος της πρώτης ενότητας περιγράφει το νομικό πλαίσιο της αναγνώρισης 

τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων. Στο επίκεντρο είναι η σύγκριση των διαδικασιών 

αναγνώρισης που ακολουθούνται στις χώρες που συμμετέχουν. Λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν 

στις εκθέσεις των χωρών. Στο δεύτερο μέρος της πρώτης ενότητας περιγράφονται οι ξεχωριστές 

διαδικασίες που ακολουθούνται για την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων και των τίτλων 

σπουδών αλλά και για την απόκτηση της άδειας άσκησης των (ρυθμιζόμενων) επαγγελμάτων σε κάθε 

χώρα. Επίσης, περιλαμβάνει την γραφική απεικόνιση των συγκεκριμένων διαδικασιών. Η δεύτερη 

ενότητα της έκθεσης περιλαμβάνει το Πλαίσιο των βέλτιστων διαδικασιών, εξατομικευμένο χάρις στις 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και την τελική περίληψη. 
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1.3.1 Νομικό πλαίσιο για τους Κανονισμούς των Επαγγελμάτων και των Τίτλων Σπουδών 

Το νομικό πλαίσιο για τους κανονισμούς των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών διαφέρει στις 

Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικότερα οι κανόνες διαφέρουν για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 

τους εκείνους για τους πολίτες των χωρών που δεν είναι μέλη της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα 

οδηγία της ΕΕ για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων άρχισε να ισχύει το 2005. 

Προβλέπει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά τους προσόντα ως 

ισοδύναμα και χορηγούν στους ανθρώπους που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, ελεύθερη πρόσβαση 

στην εγχώρια αγορά εργασίας. Όσον αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς για τα επαγγέλματα 

και τους τίτλους σπουδών για τους πολίτες τρίτων χωρών, εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, 

οι κανονισμοί διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες χώρες.  

Οι πληροφορίες σχετικά με τους πρόσφυγες και με τους επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες 

δεν αναφέρονται στις λεπτομέρειες του κάθε νόμου αλλά στη σημασία των νόμων και των κανονισμών 

γενικότερα. Σε πολλές χώρες από όπου κατάγονται οι πρόσφυγες, οι νόμοι και οι κανονισμοί των 

επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών είναι λιγότερο συχνοί ή δεν εφαρμόζονται, π.χ. το άνοιγμα 

μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πολύ ευκολότερο από ό, τι στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι επαγγελματίες 

πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με τους νόμους και τους περιορισμούς στην περίπτωση του αιτούντος 

άσυλο και του τομέα του επαγγέλματός του. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, εξαιτίας αυτών των 

νόμων και περιορισμών οι διαδικασίες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο και να υπάρξουν μεγάλες 

καθυστερήσεις. Ειδικά το θέμα της γλώσσας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο καθυστερεί κάποιος 

να αρχίσει να εργάζεται σε ένα επάγγελμα. Τα περισσότερα επαγγέλματα καθώς και η ένταξη στο 

σχολείο και στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν ειδικές γνώσεις της γλώσσας της χώρας 

διαμονής. 

  

1.3.2 Περίγραμμα της Εκπαίδευσης και του συστήματος της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Το εκπαιδευτικό σύστημα των διαφόρων χωρών διαφέρουν πολύ. Σε χώρες όπως η Γερμανία όπου το 

εκπαιδευτικό σύστημα ρυθμίζεται ως επί το πλείστον, όχι από το εθνικό αλλά από τον ομοσπονδιακό 

νόμο, ακόμη και το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαφέρει ανάλογα το Κρατίδιο. Παρόμοιες 

δομές χωριστών σχολικών συστημάτων μπορούν να βρεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η Σκωτία, η 

Ουαλία, η Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία έχουν διαφορετικούς κανονισμούς και υπεύθυνες αρχές που 

καθορίζουν τη δομή του σχολικού συστήματος. Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα δεν υπάρχει μόνο το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση αλλά η υποχρέωση της παροχής εκπαίδευσης. Σε ορισμένες χώρες αυτό 

εφαρμόζεται με τη γενική υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ σε άλλες χώρες είναι υπάρχει δυνατότητα για 

κρατική εκπαίδευση και η κατ' οίκον εκπαίδευση. Οι εν λόγω κανονισμοί ισχύουν επίσης για τα παιδιά 

των αιτούντων άσυλο ή των μεταναστών. Για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, η ηλικία και 

η διαδικασία εισόδου στο σχολικό σύστημα είναι διαφέρουν σε κάθε χώρα. Μία από τις μεγαλύτερες 

διαφορές μεταξύ όλων των συμμετεχουσών χωρών είναι το πανεπιστημιακό σύστημα, το σύστημα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να εισέλθει κανείς στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να 

συνεχίσει ή να αρχίσει τις σπουδές του, τόσο ο αιτών άσυλο και ο μετανάστης από χώρες του τρίτου 

κόσμου όσο και ο πολίτης της ΕΕ, πρέπει να έρθει σε επαφή με το ίδιο το Πανεπιστήμιο, καθώς το 

Πανεπιστήμιο είναι η αρμόδια αρχή που αποφασίζει για την ισοδυναμία των τίτλων σπουδών και 
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πιστωτικών μονάδων. Παρόλο που υπάρχει ένα κοινό σύστημα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών, τα πανεπιστήμια, το αντικείμενο σπουδών και οι θεματικές τους ενότητες διαφέρουν κατά 

πολύ. Ως εκ τούτου, οι πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που θα αναγνωριστούν είναι θέμα του 

σχετικού πανεπιστημίου. 

Στις εκθέσεις των διάφορων χωρών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διάφορες μορφές επαγγελματικής 

κατάρτισης. Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα υπάρχουν διάφορα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο όσον 

αφορά την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ατόμων αυτών συχνά βασίζεται σε πρακτικές δεξιότητες και εμπειρίες. Τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για την πιστοποίηση 

των πρακτικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικού, 

ενδιάμεσου και ανώτερου επιπέδου. Η Λιθουανία διαθέτει 74 διαφορετικά κέντρα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Γερμανία έχει μια διπλή επαγγελματική κατάρτιση βασισμένη στο 

σχολείο που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρτιση που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη δική σας 

επιχείρηση ή να εκπαιδεύσετε εκπαιδευόμενους. Η Γερμανία είχε ένα διττό σύστημα επαγγελματικής 

κατάρτισης, η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην έναρξη της δικής του επιχείρησης ή στην 

κατάρτιση εκπαιδευομένων. Το ενδιαφέρον για τα τεχνικά και πρακτικά επαγγέλματα ολοένα και 

αυξάνεται, καθώς και το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση που οδηγεί σε πρακτικά προσόντα και 

δεξιότητες. 

1.3.3 Διοικητική Δομή για τη Ρύθμιση των Επαγγελμάτων και των Τίτλων Σπουδών 

Στη Γερμανία και στην Ισπανία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αποκεντρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχουν διαφορετικές αρχές σε εθνικό επίπεδο που αποφασίζουν για τη γενική εκπαιδευτική πολιτική 

και άλλες αρχές σε τοπικό επίπεδο που έχουν εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Στην 

Ισπανία, η αρμόδια αρχή σε εθνικό επίπεδο είναι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και τα τμήματα εκπαίδευσης των αυτόνομων κοινοτήτων, καθώς και τα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Στη 

Γερμανία θα βρει κανείς διαφορετικά ιδρύματα για διαφορετικά επαγγέλματα, π.χ. Επιμελητήρια, το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτιστικών Υποθέσεων σε κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο κλπ. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από τα διάφορα μέρη του Ηνωμένου 

Βασιλείου, όπως η Αγγλία, η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο 

διαφορετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το FQHEIS για τη Σκωτία και το FHEQ για τα άλλα 

μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Λιθουανία, η αναγνώριση των νομοθετικώς κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων συντονίζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας. Η αναγνώριση 

των εκπαιδευτικών πιστοποιητικών και των διπλωμάτων που εκδίδονται από σχολεία και πανεπιστήμια 

πραγματοποιείται από τα ίδια τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Το Κέντρο Προσόντων και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Λιθουανικού 

συστήματος προσόντων. 

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

και την εποπτεία της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, τα 

διοικητικά ζητήματα τα διαχειρίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και της 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι υπεύθυνος πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης δηλαδή 

για την πιστοποίηση των αποφοίτων της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Για τους πρόσφυγες είναι σημαντικό να αποκτήσουν μια γενική  εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος 

και των αρμόδιων υπουργείων για την αναγνώριση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών. Αυτό 

επιτυγχάνεται με μια απλοποιημένη απεικόνιση των πληροφοριών με τη μορφή μιας σειράς από 

διαγράμματα και γραφήματα.   

1.3.4 Κατοχυρωμένοι Επαγγελματικοί Τίτλοι και Διατάξεις αναγνώρισης 

Στη Γερμανία, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλά νομοθετικώς κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα («κλειστά» επαγγέλματα), τα οποία απαιτούν ειδικά προσόντα. Είναι καίριας σημασίας η 

απόκτηση των προσόντων αυτών προκειμένου να ασκήσει κανείς τα επαγγέλματα αυτά. Επιπλέον, τα 

περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα απαιτούν πτυχία ανωτάτων σχολών. Για συγκεκριμένες και 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά τον κατάλογο των «κλειστών» επαγγελμάτων, ανατρέξτε στις 

αντίστοιχες εκθέσεις της χώρας. Η αυτοαπασχόληση στις χώρες αυτές ορίζεται από αυστηρούς 

κανονισμούς και για ορισμένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Στη Λιθουανία και την 

Ισπανία υπάρχουν λιγότερα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Παρόλα αυτά, για την άσκηση 

των επαγγελμάτων αυτών η απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων είναι ζωτικής σημασίας.  

Είναι σημαντικό να παρέχονται στους μετανάστες και στους αιτούντες άσυλο πληροφορίες σχετικά με 

τη διαφορά μεταξύ ενός «κλειστού» και ενός «ανοικτού» επαγγέλματος. Είναι απαραίτητο να 

τονίσουμε ότι για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού απαιτείται ένα συγκεκριμένο είδος και επίπεδο 

εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν έναν κατάλογο επαγγελμάτων για την άσκηση 

των οποίων ή την έναρξη μιας επιχείρησης, απαιτούνται πιστοποιητικά και αποδεικτικά των 

προσόντων. 

1.3.5 Χαρακτηριστικά τυπικών προσόντων, εμπειρίες της αγοράς εργασίας, άτυπες και 

δεξιότητες της προσωπικότητας 

Για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, είναι σημαντικό να γνωρίζουν με ποιο 

τρόπο τα τυπικά προσόντα, οι εμπειρίες στην αγορά εργασίας, οι άτυπες δεξιότητες (όπως η γλωσσική 

επάρκεια, η παραγωγικότητα κ.λπ.) και οι δεξιότητες της προσωπικότητας συμπληρώνονται σε μια 

αίτηση για μια θέση εργασίας. Ίσως σε κάθε χώρα να πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση τα 

επίσημα πιστοποιητικά. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθιστούν τα 

επαγγελματικά προσόντα συγκρίσιμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του επιπέδου της 

επίσημης εκπαίδευσης του αιτούντος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), το οποίο είναι ένα σύστημα που θα συγκρίνει το 

επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης των αιτούντων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ελλάδα χρησιμοποιούν μια εθνική παραλλαγή 

του EQF Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Στην ιστοσελίδα του συστήματος EQF 

υπάρχει ένα εργαλείο για τη σύγκριση των επιπέδων επίσημης εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες, 
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ωστόσο το εργαλείο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα στη 

Γερμανία, η εθνική παραλλαγή του EQF, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications 

Framework - NQF) δεν έχει ακόμη εδραιωθεί. Η επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται συνήθως με 

μία βεβαίωση από τον εργοδότη. Επιπλέον, οι ανεπίσημες και οι δεξιότητες της προσωπικότητας 

αναφέρθηκαν ως σπουδαίες ικανότητες  από τους εργοδότες και παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε όλες τις χώρες. 

1.3.6 Υφιστάμενοι Κανονισμοί και Ευκαιρίες Αναγνώρισης Άτυπων Ικανοτήτων και 

Δεξιοτήτων και Επαγγελματικής Εμπειρίας  

Η αναγνώριση των ανεπίσημων δεξιοτήτων περιλαμβάνει και τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση του 

τι ξέρει ή μπορεί να κάνει κάποιος. Επίσης, περιλαμβάνει και το γεγονός ότι το πρόσωπο πληροί 

ορισμένες προϋποθέσεις ή προδιαγραφές και δικαίως του απονέμεται κάποιο αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό ή προσόν. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) του Ηνωμένου Βασιλείου, της 

Λιθουανίας και της Ελλάδας δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία υπάρχει η δυνατότητα να επισημοποιήσει κανείς 

τα ανεπίσημα προσόντα που απέκτησε μέσω της εργασιακής του εμπειρίας. Εάν κάποιος εργαστεί σε 

επαγγέλματα που απαιτούν επαγγελματική μαθητεία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην υπεύθυνη αρχή 

για να συμμετάσχει στην τελική εξέταση ως εξωτερικός σπουδαστής. Ως εκ τούτου, πρέπει να 

εργαστεί στο επάγγελμα αυτό 1,5 φορές τη διάρκεια της πραγματικής κατάρτισης.  

Η Ισπανία διαθέτει ένα εργαλείο πληροφορικής που ονομάζεται ACCREDITA και είναι διαθέσιμο στη 

δικτυακή πύλη TodoFP. Το εργαλείο αυτό παρέχει μια διαδικασία αξιολόγησης και διαπίστευσης που 

οδηγεί στην απόκτηση ενός τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής 

εμπειρίας. Σε περίπτωση μη επαρκών επαγγελματικών ικανοτήτων, οι υπάρχουσες ικανότητες μπορούν 

εν μέρει να διαπιστευτούν και να υπάρξει η δυνατότητα για περαιτέρω κατάρτιση. Αυτό ισχύει μόνο 

για τους πρόσφυγες που έχουν λάβει άδεια παραμονής. 

1.3.7 Εθνικές Πρακτικές σχετικά με Άλλες Μορφές Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

(π.χ. Συστατικές επιστολές, Βεβαιώσεις Δεξιοτήτων - Skills Passes) 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να ακολουθεί επίσημους δρόμους και δεν 

προβλέπεται η αναγνώριση των συστατικών επιστολών ή των βεβαιώσεων δεξιοτήτων (Skills Passes), 

ως αποδεικτικά προσόντων στις συμμετέχουσες χώρες. Ωστόσο, οι συστατικές επιστολές και οι 

βεβαιώσεις δεξιοτήτων μπορούν να κατατεθούν μαζί με τον επίσημο τίτλο ως πρόσθετες πληροφορίες, 

χωρίς να έχουν από μόνες τους κάποια αξία, αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα πλεονέκτημα έναντι 

άλλων υποψηφίων. Στη Γερμανία υπάρχει ένα δίκτυο κέντρων ικανότητας στα 16 ομοσπονδιακά 

κρατίδια που ονομάζεται IQ (Integration through Qualification). Τα κέντρα αυτά προσφέρουν 

συμβουλευτική για την επίσημη αναγνώριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορεία 

και χτίζουν τις γέφυρες με την απαιτούμενη κατάρτιση προκειμένου να  αναγνωριστούν πλήρως τα 

ξένα προσόντα. Πέρα από αυτό, τα κέντρα είναι ειδικευμένα σε ζητήματα που σχετίζονται με τους 

μετανάστες σε ομοσπονδιακό επίπεδο και παρέχουν συμβουλές από ειδικούς και βοήθεια στα 

περιφερειακά δίκτυα. Τέλος, τα κέντρα αυτά αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, όργανα και 

πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 
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1.3.8 Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στις αντίστοιχες εκθέσεις των χωρών 

και στο κεφάλαιο σχετικά με την επισκόπηση των διαδικασιών στις διάφορες χώρες και στο κεφάλαιο 

όπου αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας. 

 

1.3.9 Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα  

 

Σε διαφορετικές χώρες, οι ΜΚΟ διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, στη 

Λιθουανία, όπου μόνο ένας μικρός αριθμός προσφύγων αιτούνται άσυλο, υπάρχουν μόνο δύο ΜΚΟ 

και ελάχιστοι εθελοντές. Στην περίπτωση αυτή, οι ΜΚΟ μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο, αλλά 

μόνο για λίγους πρόσφυγες και μετανάστες. Ενώ στην Ισπανία οι ΜΚΟ αποτελούν το πρώτο σημείο 

επαφής των προσφύγων με τις νομικές διαδικασίες και απαιτήσεις. Επομένως, η επίσημη διάρθρωση 

της διαδικασίας της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο 

εξαρτάται από το έργο των ΜΚΟ στον τομέα αυτό. Αυτές οι ΜΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι οι μόνες επαφές που έχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν μερικές ΜΚΟ που εργάζονται με μετανάστες. Από την άλλη, στην 

Ελλάδα και τη Γερμανία, το έργο των ΜΚΟ και η εθελοντική εργασία γενικά διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των προσφύγων και των 

μεταναστών. Ειδικά στη Γερμανία, όπου υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, πολλές ΜΚΟ 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την στήριξη του οικονομικού τομέα με την ένταξη των 

προσφύγων στην εργασία. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΌΤΗΤΑ 

Μέρος Ν
ο
 2 

 Περιγραφή της ανάλυσης της έρευνας σε κάθε χώρα εταίρο   
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2.1 Ανάλυση του Πλαισίου των Διαδικασιών Αναγνώρισης Προσόντων  
 

2.1.1 Ανάλυση των Διαδικασιών Αναγνώρισης των Προσόντων στην ΙΤΑΛΙΑ  
 

Νομικό πλαίσιο για τους κανονισμούς των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Σήμερα, στο νομικό πλαίσιο μπορούμε να βρούμε:  

 Νόμους σχετικά με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον τομέα της αμοιβαίας 

αναγνώρισης εντός των χωρών μελών των προσόντων και της εργασιακής εμπειρίας και των 

τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης˙ 

 διμερείς συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης 

σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων · 

 εθνικούς νόμους στον τομέα της αναγνώρισης των ξένων τίτλων σπουδών 

Διεθνείς Κανονισμοί 

Οι διεθνείς κυβερνητικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές θεσμικές τους αρμοδιότητες, υιοθέτησαν 

διάφορους νόμους για τη διεθνή αναγνώριση των σπουδών και των επαγγελματικών προσόντων.  

Το 1997, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Unesco
1
 ενέκριναν τη Συμφωνία για την αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη
2
 (Συνθήκης της Λισαβόνας) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τις Οδηγίες
3
 για την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελματιών και την 

αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -  Unesco  

 Συνθήκης της Λισαβόνας
 4

 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Οδηγίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
5
 

Όσον αφορά τους τακτικούς της Διεθνούς Προστασίας, το άρθρο 27 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2004/83/CE ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο και των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών που ισχύουν για την αναγνώριση 

του διπλώματος, των προσόντων και τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. 

 

Το άρθρο 28 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/95/UE επιβεβαιώνει την υποχρέωση αυτή.  

Το άρθρο VII της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει τις διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων 

των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και ορίζει ότι: 

«Κάθε χώρα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της συστήματος και σύμφωνα με τους συνταγματικούς 

και νομικούς της κανονισμούς, θα υιοθετήσει όλα τα δυνατά και εύλογα μέσα για την εκπόνηση 

διαδικασιών για την ισότιμη και αποτελεσματική αξιολόγηση, εάν οι πρόσφυγες και οι λοιποί έχουν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, σε προγράμματα 

κατάρτισης ή σε θέσεις εργασίας, ακόμη και αν οι τίτλοι σπουδών που τους χορηγήθηκαν από τη 

Χώρα προέλευσής τους δεν μπορούν να αποδειχθούν με επίσημα έγγραφα.» Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

είναι η μόνη διεθνής πράξη με δεσμευτική ισχύ για όλες τις Χώρες που υπέγραψαν. 

 

                                                           
1 http://en.unesco.org/ 
2 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 
3 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 
4 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 
5 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 

http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
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Ιταλικοί Κανονισμοί 

Οι τίτλοι σπουδών ή τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό δεν ισχύουν στην 

Ιταλία, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους ιταλικούς και διεθνείς κανονισμούς είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας
6
 

Η Ιταλία θέσπισε ένα νομικό σύστημα που απευθύνεται στην αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων και 

επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τον Κανονισμό για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
7
 και για 

την προσαρμογή των νόμων, τις διμερείς συμβάσεις
8
 μεταξύ Ιταλίας και ξένων χωρών στον τομέα της 

αμοιβαίας αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, τους ιταλικούς κανονισμούς για την αναγνώριση 

αλλοδαπών τίτλων σπουδών και προσόντων.  

 

 Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
9
  

 Διμερείς συμβάσεις 
10

 

 Ιταλικοί Κανονισμοί
11

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρώθηκε στην Ιταλία χάρη στο νόμο Ν. 148/2002. 

Το Άρθρο 26 του Νομοθετικού Διατάγματος 251/2007 (και οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από το 

νομοθετικό διάταγμα 18/2014) ορίζει ότι «οι κάτοχοι του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής 

προστασίας υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών 

και άλλων αλλοδαπών τίτλων με τους Ιταλούς πολίτες» (παράγραφος 3).  

Όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 

άλλων τίτλων που οι πρόσφυγες ή οι αιτούντες άσυλο έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό, οι ιταλικοί 

κανονισμοί προβλέπουν ότι «οι υπεύθυνοι δημόσιοι φορείς θα βρουν κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης, 

επικύρωσης και διαπίστευσης, ώστε να επιτρέπεται η αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο. 49 του 

διατάγματος του Προέδρου της Δημοκρατίας 31/08/1999 ν. 394. Η αξιολόγηση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ακόμη και αν η χώρα προέλευσης του αιτούντος δεν παρέχει επίσημες πιστοποιήσεις, αν 

ο αιτών αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικών» (παράγραφος 3)
 12

 

Τα Γραφεία Γενικής Διεύθυνσης σπουδαστών, ανάπτυξης και διεθνοποίησης της ανώτερης 

εκπαίδευσης, κάλεσαν όλα τα Ιταλικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης «να εξασφαλίσουν την 

αναγνώριση του χρόνου σπουδών ή της εκπαιδευτικής πορείας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό 

και των ξένων τίτλων σπουδών, προκειμένου να δοθεί στους αλλοδαπούς η δυνατότητα πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο και την απόκτηση ιταλικών ακαδημαϊκών τίτλων 

(άρθρο 2 του νόμου 148/2002)» και «να προβούν στις απαραίτητες προσπάθειες για να δημιουργήσουν 

                                                           
6 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm 
7 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 
8 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 
9 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 
10 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 
11 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm 
12 To examine in depth, please see the section dedicated to the recognition of holders of international protection's study titles  

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm
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εθνικές διαδικασίες και συστήματα με στόχο την αξιολόγηση των προσόντων των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο, ακόμη και αν δεν διαθέτουν αρκετά έγγραφα για να τα αποδείξουν». Εκτός αυτού, 

καλούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να «αξιοποιήσουν τις εμπειρίες του ENIC-NARIC
13

 και 

τις διεθνείς καλές πρακτικές.» 

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο των «Διαδικασιών για την πρόσβαση των ξένων φοιτητών που αιτούνται 

visa στην ανώτατη εκπαίδευση 2016-2017» και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διαδικασίες 

σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων που έχουν θεσπίσει τα ιταλικά ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης (άρθρο 2 του νόμου 148/2002)
14

 

 

Σύνοψη του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Οι αλλοδαποί πολίτες που επιθυμούν να κάνουν ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην 

Ιταλία, ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να λάβουν μέρος σε δημόσιες εξετάσεις, πρέπει να έχουν 

τίτλο σπουδών ή επαγγελματικά προσόντα με νόμιμη αξία στην Ιταλία. Για το λόγο αυτό, εάν έχουν 

ένα ξένο τίτλο σπουδών, θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην επίσημη διαδικασία αναγνώρισης, 

ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτική για όλα τα επαγγέλματα. 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι το ακόλουθο:  

 
 

Διοικητική Δομή για τη Ρύθμιση των Επαγγελμάτων και των Τίτλων Σπουδών  

 

Ορισμός της αναγνώρισης  

Στην Ιταλία τα προσόντα ή ένας τίτλος σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, δεν 

αναγνωρίζεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία νομική αξία, οπότε για να μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί, πρέπει κανείς να στείλει στις ιταλικές αρχές επίσημο αίτημα για τη νομική του 

αναγνώριση.  

                                                           
13 http://www.enic-naric.net/italy.aspx 
14 http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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Εάν κάποιος αλλοδαπός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον τίτλο σπουδών του για να κάνει μια δουλειά, 

ή για να συμμετάσχει σε έναν ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ή για να συνεχίσει την πορεία του, πρέπει 

να ζητήσει αναγνώριση. 

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε λέξης. Οι ακόλουθες 

λέξεις συνήθως χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες, αλλά αναφέρονται σε διαφορετικές νομικές 

καταστάσεις: 

 Σχολική ή ακαδημαϊκή "Equipollenza": είναι η ισοδυναμία μεταξύ ενός τίτλου σπουδών που 

αποκτήθηκε στο εξωτερικό και ενός συγκεκριμένου τίτλου σπουδών που υπάρχει στο ιταλικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. είναι η ευρύτερη αναγνώριση επειδή είναι έγκυρη σε όλες τις 

περιπτώσεις 

 Το "Equivalenza" είναι η δήλωση αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και 

επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό. Για να 

το αποκτήσει κανείς, πρέπει να αποστείλει ένα επίσημο αίτημα που συνδέεται με τη 

συγκεκριμένο δημόσιο διαγωνισμό και έτσι η αναγνώριση είναι έγκυρη μόνο για τους σκοπούς 

του συγκεκριμένου δημόσιου διαγωνισμού. 

 • Το "Riconoscimento" είναι μια σύγκριση του επιπέδου ενός τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

και ενός ιταλικού τίτλου και χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς (συνέχιση του 

σχολείου, πρόσβαση στην εργασία κλπ.)  

 

Για να ζητήσει κάποιος, αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών, πρέπει να ζητήσει τη Νομιμοποίηση του 

Τίτλου και την Ισοτιμία (Δήλωση αξίας) του. 

 

Νομιμοποίηση του Τίτλου  

Ο Τίτλος Σπουδών είναι ένα επίσημο έγγραφο. Κάποιοι εθνικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι τα 

επίσημα έγγραφα πρέπει να νομιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητά τους. 

 

Υπεύθυνος φορέας 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, από τις οποίες δόθηκε ο τίτλος σπουδών, είναι υπεύθυνες για τη 

νομιμοποίησή του. 

 
Δήλωση Αξίας – Ισοτιμία τίτλου σπουδών  

Η Δήλωση της αξίας είναι ένα επίσημο έγγραφο που περιγράφει ένα ειδικό προσόν που χορηγείται από 

ένα ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι γραμμένο στα ιταλικά και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τον τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και σχετικά με την αξία του στη 

χώρα στην οποία εκδόθηκε. Εκδίδεται από την ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία (Πρεσβεία / 

Προξενείο) που είναι υπεύθυνη για τα άτομα της χώρας που εξέδωσαν τον τίτλο. Η δήλωση της αξίας 
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δεν δίνει νομική αναγνώριση στον τίτλο σπουδών, αλλά είναι πολύ σημαντική διότι είναι απαραίτητη 

στα πλαίσια των διαδικασιών αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
15

 

Η Δήλωση της αξίας, η ισοτιμία του τίτλου σπουδών δεν είναι η νομική μετάφρασή του, δηλαδή η 

μετάφραση που έγινε από επαγγελματία δικηγόρο ή μεταφραστή (ο οποίος εξασφαλίζει την πιστότητα 

στο αρχικό κείμενο) ή από άλλους και στη συνέχεια νομιμοποιήθηκε από το Προξενείο. 

 

Η ισοτιμία είναι ένα επίσημο έγγραφο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα: 

 Τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου, το επίθετο, το όνομα, την ημερομηνία και το μέρος 

γέννησής του 

 Την υπεύθυνη δημόσια αρχή στη χώρα στην οποία έλαβε κάποιος τον τίτλο σπουδών 

 Την ημερομηνία κτήσης του τίτλου 

 Τον επίσημο αριθμό πρωτοκόλλου  

 Το όνομα του σχολικού ή πανεπιστημιακού του ιδρύματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών 

 Τον τομέας, ειδίκευση 

 Τη διάρκεια σπουδών 

 Τον βαθμό κτήσης του τίτλου  

 Το σύστημα αξιολόγησης στη χώρα όπου έλαβε τον τίτλο 

 Την προτεινόμενη σταδιοδρομία / επάγγελμα (σε περίπτωση αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων) 

 

Τα απαραίτητα έγγραφα 

Τα έγγραφα που απαιτούνται ορίζονται στη διμερή συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στη χώρα 

καταγωγής του αιτούντα με την Ιταλία. Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να μεταβεί ο 

ενδιαφερόμενος στις αρμόδιες ιταλικές Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της  χώρας που έλαβε τον τίτλο 

για να ζητήσει όλες τις πληροφορίες. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται: 

 πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών 

 επίσημη μετάφραση και επικύρωση του τίτλου σπουδών στα Ιταλικά  

 

Αρμόδιος Φορέας  

Για να λάβει κάποιος την ισοτιμία, τη δήλωση της αξίας του τίτλου σπουδών και να πληροφορηθεί για 

τα απαραίτητα έγγραφα, πρέπει να απευθυνθεί στο προξενείο της χώρας προέλευσής του στην Ιταλία.  

 

Τι αναγνωρίζεται: 

 Δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρώτου επιπέδου 

 Δίπλωμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

                                                           
15

 http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-

stranieri-in-italia 

http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia
http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia
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 Δίπλωμα Πανεπιστημίου / Ακαδημαϊκό πτυχίο ή Δίπλωμα Μουσικής ή Τεχνών 

 Διδακτορικό Δίπλωμα 

 Επαγγελματικά προσόντα 

 

Κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης 

Για να ασκήσει κάποιος ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα (επαγγέλματα που δεν έχει 

συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις), πρέπει μόνο να αποδείξει την εμπειρία και τις ικανότητές του. 

Αλλά, και στις περιπτώσεις αυτές, θα ήταν χρήσιμη η αναγνώριση του τίτλου σπουδών ή των 

επαγγελματικών προσόντων του. Αντιθέτως, για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων (ιατρικά επαγγέλματα, δάσκαλοι, δικηγόροι, λογιστές, ψυχολόγοι κλπ.) είναι 

υποχρεωτική η επίσημη αναγνώριση του τίτλου σπουδών. 

Η επίσημη αναγνώριση βασίζεται σε μια συγκριτική λογική: οι σπουδές ή η επαγγελματική πορεία 

που πραγματοποίησε κάποιος στο εξωτερικό συγκρίνεται με μια παρόμοια ιταλική και οι αρμόδιες 

αρχές καθορίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές. Μερικές φορές η αναγνώριση είναι άμεση, μερικές 

φορές χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ δύο διαδρομών και μερικές 

φορές ο τίτλος σπουδών ή τα επαγγελματικά προσόντα δεν αναγνωρίζονται. Οι πρόσφυγες συνήθως 

δεν μπορούν να ζητήσουν έγγραφα από τις αρχές στην χώρα τους (συμπεριλαμβανομένων των 

Προξενείων στο εξωτερικό), επειδή έχουν βάσιμο φόβο για τη δίωξή τους από της αρχές της χώρας 

τους. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά προβλήματα στο πλαίσιο των διοικητικών 

διαδικασιών που αναγκάζουν τους πρόσφυγες να αποδείξουν την προσωπική τους εκπαιδευτική 

πορεία, μέσω εγγράφων και τίτλων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα προέλευσής τους. 

Η έλλειψη αυτών των εγγράφων θα μπορούσε να παραβιάσει ένα θεμελιώδες τους δικαίωμα. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης
16

, η χώρα 

που φιλοξενεί τον πρόσφυγα πρέπει να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών, 

με την προσκόμιση εγγράφων και πιστοποιητικών τα οποία συνήθως χορηγούνται από τις αρμόδιες 

αρχές στη χώρα καταγωγής του. Μερικές φορές, οι αιτούντες επικουρικής προστασίας ή προστασίας 

για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού και να λάβουν αυτή τη 

βοήθεια. 

 

Η Σύμβαση της Γενεύης προβλέπει ότι: 

 

Άρθρο 25 Συνδρομή υπό Διοικητικών Αρχών: 

1. Όταν η άσκηση δικαιώματος του πρόσφυγα απαιτεί κανονικά τη συνδρομή αρχών της αλλοδαπής 

χώρας στις οποίες δεν μπορεί να προσφύγει, τα συμβαλλόμενα κράτη στο έδαφος των οποίων κατοικεί, 

θα μεριμνήσουν ώστε η συνδρομή αυτή να παρέχεται από τις αρχές τους ή από διεθνή αρχή. 

2. Η αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα χορηγήσουν ή μεριμνήσουν ώστε να 

χορηγηθούν, υπό την επίβλεψή τους, στους πρόσφυγες τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που κανονικά 

θα δίδονταν σε αλλοδαπούς από ή μέσω των εθνικών τους αρχών. 

                                                           
16 https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
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3. Τα χορηγούμενα κατ 'αυτόν τον τρόπο έγγραφα ή βεβαιώσεις, θα υποκαθιστούν τα επίσημα έγγραφα 

που θα χορηγούσαν στους αλλοδαπούς οι εθνικές τους αρχές ή μέσω αυτών και θα ισχύουν μέχρι 

αποδείξεως του εναντίον.   

 

 

 

 

Η διαδικασία σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε στο εξωτερικό είναι 

πολύ περίπλοκη και μπορεί να περιλαμβάνει πολλά όργανα, σύμφωνα με το είδος του τίτλου σπουδών 

και τους λόγους της αναγνώρισης. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι η αδυναμία ενός 

πρόσφυγα να αποκτήσει το δίπλωμά του, τα πιστοποιητικά και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

αναφέρονται στην εκπαιδευτική του πορεία. Για το λόγο αυτό, το Προεδρικό Διάταγμα 18/2014 

(σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
17

) 

εισήγαγε νέο νόμο, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία αναγνώρισης τίτλου σπουδών χωρίς πρωτότυπα 

έγγραφα. Η παράγραφος 3 β του άρθρου 26 του Προεδρικού Διατάγματος 251/2007
18

 (και οι 

τροποποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/2014) προβλέπει ότι «οι υπεύθυνοι δημόσιοι φορείς 

θα βρουν κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης, επικύρωσης και διαπίστευσης ώστε να καταστεί 

δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Διατάγματος του Προέδρου της Δημοκρατίας 

31/08/1999 αρ. 394
19

. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει ακόμη και αν η χώρα προέλευσης του 

αιτούντος δεν παρέχει επίσημα πιστοποιητικά, αν ο αιτών αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η 

απόκτηση των πιστοποιητικών». Όταν ο αιτών διαθέτει τα πρωτότυπα έγγραφα, η διαδικασία 

προβλέπει σε κάθε περίπτωση την προσκόμιση ενός άλλου εγγράφου που ονομάζεται "Ισοτιμία", το 

οποίο πιστοποιεί την αξία του τίτλου που αποκτά στο εξωτερικό και εκδίδεται από την Ιταλική 

Διπλωματική Αντιπροσωπεία (Πρεσβεία / Προξενείο) της χώρας που εξέδωσε τον τίτλο. 

Η διοικητική υποστήριξη είναι εξασφαλισμένη χάρη στη διαδικασία "Declaration on value on site". Ο 

Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες τους αιτούντες διεθνούς προστασίας 

με σκοπό να αποκτήσουν Άμεση Ισοτιμία (Declaration on value on site). Το Γραφείο VII της DGSP 

(Γενικής Διεύθυνσης για την Προώθηση του Εθνικού Συστήματος) ζητά την Ισοτιμία (δήλωση της 

αξίας) αντί του αιτούντος και στη συνέχεια την αποστέλλει ταχυδρομικώς το αίτημα στον αιτούντα. 

 

Απαιτούμενα έγγραφα: αρχικός τίτλος σπουδών. αντίγραφο των εγγράφων που πιστοποιούν ότι είναι υπό 

Καθεστώς Διεθνούς Προστασίας· γενικά στοιχεία του αιτούντος (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.). 

Διεύθυνση παραλαβής: Υπουργείο Εξωτερικών - DGSP (Γενική Διεύθυνση Προώθησης του Εθνικού Συστήματος) - Γραφείο 

VII, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Ρώμη. Τηλέφωνο 06/36912760, e-mail pierpaolo.savio@esteri.it.  

Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων καθώς και τίτλων σπουδών και για την 

απόκτηση άδειας άσκησης για (Νομοθετικά κατοχυρωμένα – «Κλειστά») επαγγέλματα 

 

                                                           
17 http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf 
18 http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0 
19 http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf 

mailto:pierpaolo.savio@esteri.it
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf
http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf
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Αναγνώριση του τελικού τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε σε σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή αντίστοιχων (1
ου

 και 2
ου

 επιπέδου) 

Οι διαδικασίες σχετικά με τους τελικούς τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1
ου

 και 2
ου

 επιπέδου, αφορούν τα σχολεία που πολλά χρόνια πριν 

ονομαζόντουσαν "Scuole medie" και "Scuole superiori". Ο βασικός στόχος αυτών των διαδικασιών 

αυτών είναι η απόκτηση τίτλων σπουδών "Equipollenza".  

Οι Δημόσιες Αρχές που ασχολούνται με τον τομέα της αναγνώρισης των τελικών τίτλων που οι 

πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο έλαβαν στο εξωτερικό στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

1
ου

 και 2
ου

 επιπέδου είναι: 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών
20

 

 Επαρχιακά Σχολικά Γραφεία 
21

  

Το MAE λαμβάνει τις αιτήσεις με όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τα αποστέλλει στην ιταλική 

Διπλωματική Αντιπροσωπεία (Πρεσβεία / Προξενείο) της χώρας κτήσης του τίτλου. Παρέχει Άμεση 

Ισοτιμία (Declaration on value on site). 

Το USP συγκεντρώνει τα έγγραφα που προβλέπονται από το MIUR. Μερικές φορές χρειάζεται να 

περάσει συμπληρωματικές εξετάσεις για να αποκτήσει την αναγνώριση του Equipollenza. 

Για να αποκτήσει το Equipollenza ένας τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών  

 Επαρχιακά Σχολικά Γραφεία  

 Συμπληρωματικές εξετάσεις 

Η Άμεση Ισοτιμία είναι το πρώτο απαραίτητο έγγραφο για να αιτηθεί κάποιος την αναγνώριση ενός 

τίτλου σπουδών ή επαγγελματικού προσόντος.  Για την απόκτηση της Άμεσης Ισοτιμίας, οι πρόσφυγες 

μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια από το ΜΑΕ και, ειδικότερα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γενική Διεύθυνση για την Προώθηση του Εθνικού Συστήματος, από 

το Γραφείο VII - Διαπανεπιστημιακή συνεργασία, υποτροφίες και τίτλοι σπουδών. Το γραφείο αυτό 

ζητά Άμεση Ισοτιμία, εκ μέρους του αιτούντος, από την ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία 

(Πρεσβεία / Προξενείο) της χώρας κτήσης του τίτλου. Το Γραφείο VII συγκεντρώνει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και τα αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου στην ιταλική Διπλωματική 

Αντιπροσωπεία της χώρας κτήσης του τίτλου. Αυτό, χάρις σε εμπιστευτικές έρευνες, πραγματοποιεί 

όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις για να εκδώσει την Ισοτιμία. Εάν οι έρευνες έχουν θετικό 

αποτέλεσμα, η ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία εκδίδει τη Ισοτιμία και στέλνει και πάλι όλα τα 

έγγραφα στο ΜΑΕ. 

 

Απαραίτητα έγγραφα για Ισοτιμία: 

- τα έγγραφα που πιστοποιούν το καθεστώς· 

- πρωτότυπο τίτλο μελέτης (ή αντίγραφο, αλλά είναι το πρωτότυπο είναι καλύτερο) 

                                                           
20 http://www.esteri.it/mae/it/ 
21 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa 
 

http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
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- μετάφραση του τίτλου σπουδών (δεν είναι υποχρεωτική) 

- πιθανή εντολή 

Οποιοσδήποτε μπορεί να μεταφράσει τον τίτλο˙ ο αιτών μπορεί επίσης να το κάνει και, στη συνέχεια, 

να το καταχωρίσει σε ένα Ιταλικό Δικαστήριο (ορκωτή μετάφραση), χωρίς τη βοήθεια επίσημου 

μεταφραστή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί το κόστος της διαδικασίας. 

Το MAE θα παραδώσει τα έγγραφα πίσω στον αιτούντα, είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά. 

Όταν ο αιτών λάβει την Ισοτιμία, θα πρέπει να πάει: 

 Στα περιφερειακά USP, για να αποκτήσει το Equipollenza των τίτλων σπουδών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πρώτου επιπέδου (πρώην "Scuole medie" – Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση) 

 Σε οποιοδήποτε USP, για να αποκτήσει το Equipollenza των τίτλων σπουδών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δευτέρου επιπέδου (Απολυτήριο λυκείου). 

Το MIUR χρειάζεται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση 

2. Πρωτότυπο του Τίτλου Σπουδών, με Ισοτιμία του τίτλου 

3. Την Εκπαιδευτική Διαδρομή του αιτούντα, που πρέπει να αναφέρονται τα σχολικά έτη και τα 

βασικά θέματα κατάρτισης. Αυτό το Βιογραφικό πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θετικά 

αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων και της εργασιακής εμπειρίας που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο τίτλο της σπουδών. 

4. Κατάλογος Θεμάτων Κατάρτισης. Εάν το σχολείο δεν εκδώσει πιστοποίηση, η ιταλική 

Διπλωματική Αντιπροσωπεία της χώρας, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που θεωρεί ο αιτών ότι μπορεί να είναι 

χρήσιμο για να αποδείξει τις πληροφορίες που δηλώνονται στο βιογραφικό του  

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ιταλικά. Η μετάφραση πρέπει να 

πιστοποιείται από την ιταλική Διπλωματική Αρχή, της χώρας που εξέδωσε τον τίτλο ή από Ιταλικό 

Δικαστήριο (ορκωτή μετάφραση). 

Τα αντίγραφα των εγγράφων μπορούν να επικυρωθούν από την αρμόδια ιταλική Διπλωματική Αρχή 

της χώρας κτήσης του τίτλου ή στην Ιταλία από Συμβολαιογράφο, Γραμματέα του Δικαστηρίου ή από 

Δήμο της Ιταλίας. Όταν το USP συγκεντρώσει τα έγγραφα, βρίσκει ένα Ιταλικό Σχολείο που μπορεί να 

αξιολογήσει τον τίτλο για να δώσει την αναγνώριση. Αυτό το Ιταλικό Σχολείο πρέπει να είναι 

παρόμοιο με το ξένο σχολείο που χορήγησε τον τίτλο. 

Εντός 90 ημερών, αξιολογείται η τεκμηρίωση. 

Στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι δυνατό: 

 να αποκτηθεί πλήρως η Equipollenza, δηλαδή η πλήρης αναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου 

σύμφωνα με ένα ιταλικό 

 να αποκτηθεί η μερική Equipollenza. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να περάσει 

από συμπληρωματικές εξετάσεις (εξετάσεις, συνεντεύξεις κλπ.) προκειμένου να επιτευχθεί η 

πλήρης αναγνώριση του τίτλου. 
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Το USP εκδίδει την Πράξη Αναγνώρισης μετά από 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης και μετά την αξιολόγηση του σχολείου - 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica  

Ufficio VI -  06/58492090; 06/58493632 

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου αριθ. 11/07/2002
22

, τα Πανεπιστήμια είναι υπεύθυνα για την 

αναγνώριση των εκπαιδευτικών διαδρομών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και για τους 

αλλοδαπού τίτλους σπουδών που είναι απαραίτητοι για την είσοδο των προσφύγων στο Γυμνάσιο, για 

να συνεχίσουν στο Πανεπιστήμιο ή να αποκτήσουν Ιταλικό Ακαδημαϊκό Τίτλο Σπουδών.  

Προαπαιτούμενα: 

Προκειμένου να αιτηθεί κάποιος την αναγνώριση ενός ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, πρέπει: 

 ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής να αναφέρεται σε Πανεπιστήμιο ή άλλο παρόμοιο ίδρυμα 

 ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής να είναι επίσημος 

 ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής να είναι η τελική πιστοποίηση 1
ου

, 2
ου

, 3
ου

 επιπέδου  

(Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού ή ανώτερου επιπέδου) 

 να υπάρχει στην Ιταλία παρόμοιος τίτλος σπουδών  

Έγγραφα  

Τα Ιταλικά Πανεπιστήμια μπορούν να εργαστούν στον τομέα αυτό με αυτονομία. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να αποφασίσει τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών για να λάβει 

την αναγνώριση. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνήθως είναι: 

 Πρωτότυπο του Πτυχίου, με τον λεπτομερή κατάλογο των επιτυχόντων μαθημάτων  

 Το πρόγραμμα σπουδών   

 Νομιμοποίηση του τίτλου σπουδών (παρέχεται από τον αρμόδιο φορέα στη χώρα προέλευσης) 

 Επίσημη μετάφραση στην Ιταλική Γλώσσα του Πτυχίου και του Προγράμματος Σπουδών 

(παρέχεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας που εξέδωσε τον τίτλο) 

 Ισοτιμία (παρέχεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας που εξέδωσε τον τίτλο) 

Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο (Προπτυχιακές Σπουδές - Πρώτου Επιπέδου) 

Διαδικασία αξιολόγησης των τελικών τίτλων που αποκτήθηκαν σε λύκεια της αλλοδαπής για την 

εισαγωγή σε Σπουδές Πρώτου Επιπέδου (Προπτυχιακός Τίτλος ή Ακαδημαϊκό Δίπλωμα) 

Αυτή η διαδικασία δεν μετατρέπει έναν αλλοδαπό τίτλο γυμνασίου σε ένα ιταλικό τίτλο, αλλά 

επιτρέπει την πρόσβαση σε σπουδές πρώτου επιπέδου εάν ο ξένος τίτλος έχει όλα τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 το απολυτήριο λυκείου της αλλοδαπής να είναι επίσημος στο ξένο εκπαιδευτικό σύστημα  

 το απολυτήριο λυκείου της αλλοδαπής να επιτρέπει στο εξωτερικό την πρόσβαση σε σπουδές 

πρώτου επιπέδου (π.χ. Πανεπιστήμιο) 

                                                           
22 http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 
 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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 το απολυτήριο λυκείου της αλλοδαπής να έχει αποκτηθεί μετά από 12 χρόνια σχολείου 

 εάν κρίνεται απαραίτητο, η πρόσβαση σε σπουδές 1
ου

 επιπέδου χρειάζεται προκαταρκτικό τεστ 

Η αναγνώριση του τίτλου γυμνασίου της αλλοδαπής χρειάζεται ειδικές απαιτήσεις. Ο κατάλογος των 

πρόσθετων τίτλων και απαιτήσεων είναι διαθέσιμος στο Παράρτημα 1 των Διαδικασιών για την 

Πρόσβαση Ξένων φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση 2016-2017
23

. Πληροφορίες σχετικά με τα 

μαθήματα και τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται από τα Ιταλικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης24 

Συνέχιση Σπουδών (Σπουδές Δευτέρου και Τρίτου Επιπέδου – Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές) 

Διαδικασία αξιολόγησης των τελικών τίτλων που αποκτήθηκαν σε σχολεία της αλλοδαπής  

πρώτου και δευτέρου επιπέδου για την εισαγωγή σε Σπουδές Δευτέρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) 

και Τρίτου Επιπέδου (Διδακτορικές Σπουδές)  

 

Η διαδικασία αυτή δεν μετατρέπει έναν ξένο τίτλο σπουδών σε ένα ιταλικό, αλλά επιτρέπει την 

πρόσβαση σε σπουδές 2
ου

 ή 3
ου

 επιπέδου αν ο ξένος τίτλος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2
ου

 επιπέδου της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημος στο ξένο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2ου επιπέδου της αλλοδαπής να επιτρέπει στο εξωτερικό την πρόσβαση 

σε σπουδές 2
ου

 ή 3
ου

 επιπέδου  

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2
ου

 επιπέδου της αλλοδαπής να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν 

αντίστοιχο Ιταλικό (π.χ.  ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ερευνητικά στοιχεία κλπ.) 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν όλους τους φοιτητές με ξένο τίτλο σπουδών, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητά τους. Αφορούν τόσο τους τίτλους σπουδών ή προσόντων που χορηγούνται στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες 

σχετικά με τα μαθήματα και τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται από τα Ιταλικά Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Τίτλος Σπουδών Ιταλικού Πανεπιστημίου ("Equipollenza") 

Διαδικασία αξιολόγησης των τελικών τίτλων που αποκτήθηκαν σε ένα ξένο σχολείο πρώτου και 

δεύτερου επιπέδου για την απόκτηση της αντίστοιχης Ιταλικής τελικής πιστοποίησης. 

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χορήγηση ενός ιταλικού τίτλου σπουδών, με νόμιμη αξία στην 

Ιταλία. Πριν από πολλά χρόνια, αυτή η διαδικασία ονομάστηκε "equipollenza", αλλά με τον Νόμο 

148/2002 η λέξη αυτή εξαφανίστηκε. Εκτός αυτού, το άρθρο 9 του Νόμου 148/2002 κατάργησε την 

παλαιά διαδικασία της "Equipollenza". Η αξιολόγηση ενός ξένου τίτλου σπουδών μπορεί να έχει 

διαφορετικά αποτελέσματα: 

1) τη χορήγηση του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου χωρίς να χρειάζεται να περάσει κανείς άλλες 

εξετάσεις ή να κάνει τελικές εργασίες· αυτή η διαδικασία ονομάζεται "άμεση αναγνώριση" ή 

"άμεση equipollenza" (πολύ σπάνιες περιπτώσεις). 

                                                           
23 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
24 http://www.universitaly.it/index.php/maps/ 
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2) το αίτημα να περάσουν άλλες εξετάσεις ή να κάνουν περαιτέρω σπουδές ή να γράψουν τις 

τελικές εργασίες για να συμπληρώσουν τις σπουδές που ήδη έχουν κάνει και να την κάνουν 

όμοια με την αντίστοιχη ιταλική · αυτή η διαδικασία ονομάζεται "μείωση μαθημάτων" 

Προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα αναγνώρισης, ο τίτλος ξένου τίτλου πρέπει να έχει όλα τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2
ου

 επιπέδου της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημος στο ξένο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2
ου

 επιπέδου της αλλοδαπής να επιτρέπει στο εξωτερικό την πρόσβαση 

σε σπουδές 2
ου

 ή 3
ου

 επιπέδου  

 ο τίτλος σπουδών 1
ου

 ή 2
ου

 επιπέδου της αλλοδαπής να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν 

αντίστοιχο Ιταλικό (π.χ.  ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ερευνητικά στοιχεία κλπ.) 

 να υπάρχει στην Ιταλία ένας τίτλος σπουδών που μπορεί να συγκριθεί με τον ξένο, όσον αφορά  

την τυπολογία και τα κύρια θέματα 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν όλους τους φοιτητές με ξένο τίτλο σπουδών, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητά τους. Αφορούν τόσο τους τίτλους σπουδών ή προσόντων που χορηγούνται στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες 

σχετικά με τα μαθήματα και τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται από τα Ιταλικά Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

"Equipollenza" Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (PhD) 

Μερικές φορές, το Διδακτορικό Δίπλωμα που χορηγείται από ξένα Πανεπιστήμια μπορεί να 

αναγνωριστεί στην Ιταλία σύμφωνα με το άρθρο 74 του Π.Δ. 382/80. Η αναγνώριση διδακτορικού 

διπλώματος δεν ρυθμίζεται από το Νόμο 148/2002, διότι ο αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο 

Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας, με τη συμβολή του CUN Εθνικού Συμβουλίου 

Πανεπιστημίων
25

. 

 

Για να λάβει κανείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έχει πρόσβαση 

σε αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης και για τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται 

στην αίτηση, πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Υπουργική Υπηρεσία: 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 

Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – 

Uff. VI 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma 

e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it 

tel. +39 06.58497061 

 

Για να κατεβάσει κάποιος τη φόρμα αίτησης και να λάβει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να δει 

τον ιστότοπο MIUR στην παρακάτω σελίδα: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222 

ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf 
 

                                                           
25 https://www.cun.it/homepage/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222%20ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222%20ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
https://www.cun.it/homepage/
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Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ ιταλικών και ξένων ακαδημαϊκών θέσεων 

Υπουργικό διάταγμα ν. 662 της 1
ης 

Σεπτεμβρίου 2016 ορίζει τις αντιστοιχίες μεταξύ των ιταλικών και 

των ξένων ακαδημαϊκών θέσεων: ο πίνακας αντιστοιχίας, που αποτελεί μέρος του διατάγματος, 

διατίθεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: 

http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf  

 

Που πρέπει να απευθυνθεί κάποιος 

Ο κάτοχος ενός ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να απευθυνθεί στο Πανεπιστήμιο 

που προσφέρει αντίστοιχη εκπαιδευτική πορεία. Προκειμένου να δει κάποιος τους οδηγούς σπουδών 

των Ιταλικών Πανεπιστημίων, μπορεί να συμβουλευτεί την Βάση Δεδομένων των Ιταλικών 

Πανεπιστημίων που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας. Να επισκεφτεί το 

Υπουργείο ή να βρει τη βάση δεδομένων στο: http://cercauniversita.cineca.it/ 

 

CIMEA 

Κέντρο Ακαδημαϊκών Πληροφοριών Κινητικότητας και Ισοδυναμίας 

via XXI Aprile n. 36 00162 Roma tel. 06 - 86321281 

cimea@fondazionerui.it 

http://www.cimea.it/ 

Νομοθετικές παραπομπές: Νόμος της 11ης Ιουλίου 2002 n. 148 

 

Η αναγνώριση για μη ακαδημαϊκούς σκοπούς 

Για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα δημόσιο γραπτό διαγωνισμό στην Ιταλία, δεν χρειάζεται να 

ζητήσει την "equipollenza" ενός τίτλου σπουδών διότι μπορεί να αιτηθεί για ένα είδος "προσωρινής 

αναγνώρισης". Πρόκειται για μια ειδική απόφαση που επιτρέπει την προσωρινή ισοτιμία μεταξύ ξένου 

τίτλου σποδών και του ιταλικού. Αυτή η προσωρινή ισοδυναμία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιο 

γραπτό διαγωνισμό που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης, αλλά δεν επιτρέπει τη συνέχιση μιας 

εκπαιδευτικής διαδρομής. 

Οι αρμόδιοι οργανισμοί στον τομέα της αναγνώρισης (όχι για ακαδημαϊκούς σκοπούς) τίτλων 

σπουδών της αλλοδαπής που κατέχουν οι προσφυγές που είναι υπό καθεστώς Διεθνούς Προστασίας 

είναι:  

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Λαμβάνει τα έγγραφα που απέστειλε ο αιτών και τα αποστέλλει 

στην Πρεσβεία / Προξενείο της Χώρας που εξέδωσε τον τίτλο στην Ιταλία και εκείνη με τη 

σειρά της εκδίδει την Άμεση Ισοτιμία του τίτλου.  

2. Το MIUR λαμβάνει τα έγγραφα και δίνει τη γνώμη του σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης 

για μη ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η γνωμοδότηση αυτή είναι δεσμευτική εάν η αναγνώριση είναι 

για δημόσιο οργανισμό (για παράδειγμα για δημόσιες εξετάσεις), ενώ δεν είναι δεσμευτική αν 

η αναγνώριση αφορά ιδιωτικούς οργανισμούς (για παράδειγμα, για ιδιωτική πρόσληψη 

εργοδότη). 

3. Το Τμήμα Δημόσιας Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και Καινοτομίας λαμβάνει τα 

έγγραφα του αιτούντος, ελέγχει τη γνώμη του MIUR και εκδίδει το Απόφαση της αναγνώρισης 

(εάν η αξιολόγηση είναι θετική). 

http://cercauniversita.cineca.it/
mailto:cimea@fondazionerui.it
http://www.cimea.it/
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Διαδικασία αναγνώρισης για μη ακαδημαϊκούς λόγους 

Η διαδικασία αναγνώρισης για μη ακαδημαϊκούς λόγους περιλαμβάνει 2 βήματα, τα οποία 

περιλαμβάνουν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Τμήμα Δημόσιας Λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης και Καινοτομίας. Για να αποκτήσει της Ισοτιμίας, ο αιτών υποβάλλει επίσημη αίτηση 

αναγνώρισης του τίτλου σπουδών και των επαγγελματικών προσόντων. Εκείνοι που βρίσκονται υπό 

καθεστώς Διεθνούς Προστασίας μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη από το MAE και 

ειδικότερα μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Γενική Διεύθυνση για την 

Προώθηση του Εθνικού Συστήματος
26

, και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο VII - Διαπανεπιστημιακή 

συνεργασία, υποτροφίες και τίτλοι σπουδών. Το γραφείο αυτό ζητά Άμεση Ισοτιμία, εκ μέρους του 

αιτούντος, από την ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία (Πρεσβεία / Προξενείο) της χώρας κτήσης 

του τίτλου. Το Γραφείο συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα αποστέλλει μέσω 

ταχυδρομείου στην ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία της χώρας κτήσης του τίτλου. Αυτό, χάρις σε 

εμπιστευτικές έρευνες, πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις για να εκδώσει την Ισοτιμία. 

Εάν οι έρευνες έχουν θετικό αποτέλεσμα, η ιταλική Διπλωματική Αντιπροσωπεία εκδίδει τη Ισοτιμία 

και στέλνει και πάλι όλα τα έγγραφα στο ΜΑΕ. 

 

Απαραίτητα έγγραφα για Ισοτιμία: 

 τα έγγραφα που πιστοποιούν το καθεστώς διεθνούς προστασίας· 

 πρωτότυπο τίτλο μελέτης (εάν ο αιτών επισυνάψει στο έντυπο της αίτησης αντίγραφο του 

τίτλου σπουδών, η απόκτηση της Ισοτιμίας είναι πιο δύσκολη) 

 μετάφραση του τίτλου σπουδών (δεν είναι υποχρεωτική) 

 πιθανή εντολή 

Οποιοσδήποτε μπορεί να μεταφράσει τον τίτλο˙ ο αιτών μπορεί επίσης να το κάνει και, στη συνέχεια, 

να το καταχωρίσει σε ένα Ιταλικό Δικαστήριο (ορκωτή μετάφραση), χωρίς τη βοήθεια επίσημου 

μεταφραστή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί το κόστος της διαδικασίας. Το MAE θα 

παραδώσει τα έγγραφα πίσω στον αιτούντα. 

Όταν ο αιτών λάβει τη δήλωση αξίας, πρέπει να πάει στο: 

1. Υπουργείο Παιδείας (MIUR) 

2. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

 

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά τα ακόλουθα έγγραφα: 

- Φόρμα αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες (διατίθεται στον δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου) 

- Έγγραφο Ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κπλ.) 

- Έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιότητα του κατόχου της διεθνούς προστασίας 

                                                           
26 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/ 
 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
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- Πιθανές εντολές 

- Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών, με Ισοτιμία 

- Επικυρωμένο αντίγραφο του προγράμματος σπουδών που πιστοποιεί όλες τις πρακτικές και 

θεωρητικές δραστηριότητες 

- Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 

 

Το Τμήμα Δημόσιας Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ζητά τα ακόλουθα έγγραφα: 

- Φόρμα αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες (διατίθεται στον δικτυακό τόπο του 

τμήματος) 

- Έγγραφο Ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κπλ.) 

- Έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιότητα του κατόχου της διεθνούς προστασίας 

- Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 

 

Όλα τα έγγραφα που είναι γραμμένα σε ξένες γλώσσες πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ιταλικά.  Η 

μετάφραση πρέπει να είναι πιστοποιημένη από  Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας που εξέδωσε τον 

τίτλο σπουδών ή να είναι ορκωτή μετάφραση από Ιταλικό δικαστήριο 

Οποιοσδήποτε μπορεί να μεταφράσει τον τίτλο˙ ο αιτών μπορεί να μεταφράσει το έγγραφο μόνος του 

και μετά να παραστεί σε ένα Ιταλικό Δικαστήριο (ορκωτή μετάφραση), χωρίς τη βοήθεια ενός 

επίσημου μεταφραστή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί το κόστος της διαδικασίας. 

Αντίγραφα των εγγράφων μπορούν να επικυρωθούν από την υπεύθυνη Διπλωματική Αντιπροσωπεία 

της χώρας που χορήγησε τον τίτλο, από τον υπάλληλο του δικαστηρίου ή από τους υπαλλήλους των 

Ιταλικών Δήμων. 

Όταν το Υπουργείο Παιδείας λάβει τα έγγραφα, τα αξιολογεί. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να είναι: 

 δεσμευτική, εάν η ανακοίνωση αναφοράς γίνει από δημόσιο φορέα 

 δεν είναι δεσμευτική, εάν η ανακοίνωση αναφοράς γίνει από έναν ιδιωτικό οργανισμό 

Όταν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λάβει την αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας (μέσα σε 2 

μήνες από την αίτηση), εκδίδει την απόφαση της αναγνώρισης.  

Εάν ο αιτών επιθυμεί την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου, πρέπει να απευθυνθεί στο 

Γραφείο IX του DG για το Πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και τα δικαιώματα των φοιτητών.  

Εάν ο αιτών επιθυμεί την αναγνώριση τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε σε σχολείο 2
ου

 επιπέδου, το 

γραφείο που πρέπει να απευθυνθεί είναι το Γραφείο IV του Τμήματος Εκπαίδευσης - DG Σχολικού 

Συστήματος. 

 

Ισχύοντες κανονισμοί και δυνατότητες αναγνώρισης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 

εργασιακής εμπειρίας 

Στην Ιταλία, τα επαγγέλματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

 Μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

 Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα  
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Τα Μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορούν να  ασκηθούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τίτλο 

σπουδών/ πτυχίο. Αυτά τα επαγγέλματα μπορούν να ασκηθούν από άτομα που έχουν ιταλικό τίτλο 

σπουδών ή ξένο. Αν κάποιος κατέχει ένα τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και επιθυμεί να ασκήσει ένα 

μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ιταλία, δεν χρειάζεται η νομική ή επίσημη αναγνώριση 

του τίτλου για να έχει πρόσβαση στην ιταλική αγορά εργασίας. 

Κάποια μη κατοχυρωμένων επαγγελμάτων είναι στα εξής πεδία: διαφήμιση, επικοινωνία, τέχνη και 

μουσική (σχεδιαστής, ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, 

εκτελεστής, σχεδιαστής, στυλίστας, ζωγράφος, σκηνοθέτης, γλύπτης κλπ. (διερμηνείς και 

μεταφραστές), μάρκετινγκ και πολλά άλλα. 

Όταν ένα άτομο αναζητά μια θέση εργασίας στον τομέα των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί στον εργοδότη ο τίτλος σπουδών μαζί με ένα έγγραφο που 

να περιγράφει τα χαρακτηριστικά ξένου τίτλου: θα πρέπει να διευκολύνει για τον εργοδότη να 

κατανοήσει τον τίτλο σπουδών. 

 

Τα Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με αυτά που 

προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Για την άσκηση των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, οι εθνικοί νόμοι 

καθορίζουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, τα ακόλουθα υποχρεωτικά βήματα κατάρτισης (π.χ. 

πρακτική άσκηση, δημόσιες εξετάσεις κλπ.) και τους γενικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Οι εθνικοί νόμοι προστατεύουν την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών και καθορίζουν ότι μόνο 

μερικοί άνθρωποι μπορούν να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς. 

Οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων της αλλοδαπής πρέπει να αναγνωρίσουν τον τίτλο αυτό από την 

αρμόδια ιταλική αρχή για να ασκήσουν το αντίστοιχο επάγγελμα. 

Ο επαγγελματικός τίτλος είναι ένας νόμιμος τίτλος που απαιτείται για την άσκηση ενός 

επαγγέλματος. Αυτός ο τίτλος αποκτάται συνήθως στο τέλος μιας διαδρομής σπουδών ή μιας 

διαδρομής προσόντων: για παράδειγμα, κοινωνικός βοηθός, γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος κλπ. 

Ένα επαγγελματικό προσόν πιστοποιεί την κατοχή συγκεκριμένου επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που λαμβάνονται κάποιος μέσω μιας διαδρομής σπουδών ή εργασιακής εμπειρίας. Στην 

Ιταλία, τα επαγγελματικά προσόντα αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς: χειρωνακτικά 

επαγγέλματα, εμπόριο, βιομηχανία (για παράδειγμα, αισθητικός, κομμωτής, μηχανικός, 

καταστηματάρχης) 

Για να αναγνωρίσουν οι πολίτες εκτός ΕΕ τα επαγγελματικά τους προσόντα, πρέπει να ακολουθήσουν 

τα παρακάτω βήματα και να καταθέσουν τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Να επιδείξουν τον τίτλο σπουδών τους: όταν ζητείται ο τίτλος σπουδών, πρέπει να 

παρουσιάζεται σε πρωτότυπο, πρέπει να χορηγείται επίσημα από το κέντρο εκπαίδευσης και 

πρέπει να συνοδεύεται από έναν κατάλογο μελετών. Η Ισοτιμία πρέπει να κατατεθεί με τον 

τίτλο. Στην Ισοτιμία πρέπει να περιγράφονται όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια για την άσκηση 

του επαγγέλματος στη χώρα προέλευσης. 

 Να καταθέσουν έγγραφα που αποδεικνύουν την εργασιακή τους εμπειρία. 
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 Να καταθέσουν την «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» που εκδίδεται από τις αρμόδιες τοπικές 

Αρχές στη χώρα προέλευσης. 

 Να καταθέσουν επίσημα μεταφρασμένα όλων των εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην 

πρωτότυπη γλώσσα και της νομιμοποίησης 

 Να καταθέσουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει αποσταλεί επίσημο αίτημα αναγνώρισης 

των επαγγελματικών προσόντων στο αρμόδιο Υπουργείο
27

. 

 Έλεγχος όλων των εγγράφων. 

 Το Συμβούλιο των Υπηρεσιών παραλαμβάνει την αίτηση. Είναι ένας δημόσιος οργανισμός 

που απαρτίζεται από όλες τις δημόσιες διοικήσεις των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την 

αναγνώριση των τίτλων και των επαγγελματικών τίτλων. Κάνει αξιολόγηση όλων των 

αιτήσεων αναγνώρισης. Η συμμετοχή του Συμβουλίου των Υπηρεσιών μπορεί να αποφευχθεί 

εάν τα αιτήματα αναγνώρισης που λάβει το Υπουργείο είναι παρόμοια με προηγούμενα. Σε 

αυτή την περίπτωση, το Υπουργείο μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση από μόνο του. 

 Εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης, το Συμβούλιο των Υπηρεσιών ή το Υπουργείο 

πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση, η οποία μπορεί να είναι: 

o άμεση αναγνώριση 

o αναγνώριση με τα απαιτούμενα επιπρόσθετα μέτρα 

o απόρριψη 

 

Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα, αλλά μπορούν να αντικαταστήσουν τη 

Ισοτιμία με μια Δήλωση Συμφωνίας με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η οποία καταρτίστηκε από 

αρμόδιο φορέα στη χώρα προέλευσης για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Για τους πολίτες της ΕΕ η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε μια άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα αποτελεί δικαίωμα και έτσι η διαδικασία αναγνώρισης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με 

απόρριψη. Μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με άμεση αναγνώριση με τα απαιτούμενα επιπρόσθετα 

μέτρα. 

Εκτός αυτού, εάν ορισμένα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν σε αντίγραφο, οι πολίτες της ΕΕ 

μπορούν να αποστείλουν αυτό-πιστοποίηση. Από τις 17/01/2014, στον τομέα της αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή οδηγία 

2013/55/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την οδηγία 2005/36/ΕΚ (νομοθετικό διάταγμα 206/2007 της 

Ιταλίας). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής
28

. 

Όταν κάποιος αποκτά την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων, πρέπει να επαληθεύσει 

εάν το επάγγελμα αναφοράς προβλέπει εγγραφή στο μητρώο (για παράδειγμα δικηγόρους). 

Αν ναι, πρέπει να πάει στον φορέα Επίσημης Επαγγελματικής Κατάταξης για να υποβάλει αίτηση 

εγγραφής και να καταστεί ικανός να ασκήσει το επάγγελμα. 

Η εγγραφή στην κατάταξη συνήθως απαιτεί κάποιες εξετάσεις. 

                                                           
27http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx 
28 www.politicheeuropee.it/ 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx
http://www.politicheeuropee.it/
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Η απόφαση της αναγνώρισης δεν ισχύει πια αν: 

 η εγγραφή δεν γίνει εντός 2 ετών από την αναγνώριση 

 δεν υπάρχει επίσημη επαγγελματική κατάταξη, όταν ο αιτών δεν ασκεί το επάγγελμα για 2 έτη 

Αναγνώριση για εγγραφή σε επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης 

Για να συνεχίσει να σπουδάζει κάποιος για παράδειγμα να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα 

κατάρτισης, στο σχολείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στο πανεπιστήμιο, δεν είναι απαραίτητη η 

προηγούμενη ισοδυναμία των προσόντων που έχει αποκτήσει ως τότε. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η 

παροχή πληροφοριών και εγγράφων για την αναγνώριση του τίτλου από την εκπαιδευτική αρχή για την 

εγγραφή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, Care centre for the recognition of professional qualifications στο 

Τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου (Tel. 06 67795322 – 5210; 

e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it) και τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali 

Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων της αλλοδαπής στην Ιταλία, 

απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές ή στο κέντρο φροντίδας για την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων. Το CIMEA δεν είναι υπεύθυνο για αυτές τις διαδικασίες, επομένως δεν θα απαντήσει σε 

ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

 

Αρμόδια Υπουργεία και Νομοθετικώς κατοχυρωμένα  επαγγέλματα 

Τα Υπουργεία που εμπλέκονται στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων της αλλοδαπής είναι: το 

Υπουργείο Υγείας - Επαγγέλματα Υγείας και Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής 

Υπηρεσίας Υγείας http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ VII – Αναγνώριση προσόντων/ τίτλων ιατρικής, ειδικής ιατρικής, φαρμακολογίας, 

οδοντιατρικής, εξειδικευμένης οδοντιατρικής, κτηνιατρικής, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ IV – Αναγνώριση προσόντων/ τίτλων νοσηλευτικής, παιδιατρικής νοσηλευτικής, 

επισκέπτης υγείας, νηπιαγωγού, μαιευτικής, φυσιοθεραπείας, ακτινολόγου, τεχνολόγου εργαστηρίων, 

ακτινομετρίας, διαιτολόγου, επαγγελμάτων εκπαίδευσης, οδοντιατρικής, ποδιατρικής, λογοθεραπείας, 

παθοφυσιολογίας, αγγειολόγου, εργοθεραπείας, πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, ψυχομετρικών 

εργαλείων για την ανάπτυξη των παιδιών, μασέρ, ναυαγοσώστη σε κλειστές πισίνες και spa, οπτικού, 

τεχνολόγου οδοντιατρικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Éupolis Lombardia έχει εξουσιοδοτηθεί από την Regione Lombardia να διεξάγει τη 

δικαστική έρευνα, εξ ονόματος του Υπουργείου Υγείας, για την αναγνώριση στην Ιταλία των τίτλων 

που αφορούν τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής, της Μαιευτικής και του τεχνολόγος Ακτινολογίας -

Ραδιολογίας. 

 

Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιων και Έρευνας 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/59/centr
mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura 

Εκπαιδευτικό σύστημα και αυτόνομες γενικές σχολικές διευθύνσεις 

Για τα επαγγέλματα: δασκάλων προσχολικής αγωγής, δασκάλων δημοτικών σχολείων, καθηγητών 

δευτεροβάθμιων σχολείων, διοικητικού προσωπικού, σχολικού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.  

Γενική Διεύθυνση Πανεπιστημίων, Φοιτητών και Δικαιώματος στην Εκπαίδευση  

Για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού, οινολόγου, 

τοπιογράφου, ερευνητή (σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα). 

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Δικαίου 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp 

 

 

Για τα επαγγέλματα: χρηματοοικονομικά, αγροτεχνικός, κοινωνικός βοηθός, δικηγόρος, βιολόγος, 

χημικός, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδικός γεωργικών μηχανημάτων, μηχανικός δασικών υπηρεσιών, 

λογιστής, γεωλόγος, δημοσιογράφος, μηχανικός, μάστερ στη γεωργία, βιομηχανικός εμπειρογνώμονας, 

τεχνολόγος τροφίμων. 

Υπουργείο Εργασίας και Πολιτικών Πρόνοιας - Γενική Διεύθυνση Παθητικών και Ενεργών 

Εργασιακών Πολιτικών 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista 

Για το επάγγελμα του αισθητικού. 

 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης - Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri 

Για τα επαγγέλματα του χώρου: εγκαταστάτη συστημάτων, καθαρισμός· οι υπεύθυνοι για την 

απολύμανση/ απομάκρυνση/ εξυγίανση· μηχανικών αμαξοστοιχίας, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, 

αντιπρόσωπος ελαστικών· θυρωροί και αποθηκάριοι (έμποροι, μεσίτες, πωλητές, αποστολείς, 

πλοιοκτήτες), κουρείς, κομμωτές. 

 

Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-

Turista/Professioni-Turistiche/index.html 

Tourism policies office  

Για τα επαγγέλματα: ταξιδιωτικός πράκτορας, τεχνικός διευθυντής του ταξιδιωτικού γραφείου, 

ξεναγός. 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
http://www.istruzione.it/urp/riconoscimento_cartablu.shtml
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-Turista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
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http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx 

Sport office - Για τα επαγγέλματα: Συνοδός/ Ξεναγός βουνού, εκπαιδευτής σκι.  

Για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών 

προσόντων, επικοινωνήστε με: 

 

- national contact point for qualifications
29

 - εθνικό κέντρο πληροφόρησης για τα προσόντα 

- CIMEA
30

, εθνικό κέντρο πληροφόρησης σχετικά με την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών 

 

 

 

 

 

 

Εθνική πρακτική σχετικά με άλλες μορφές αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

 

Διαδικασίες για εστιασμένη αναγνώριση: Η έννοια της εστιασμένης αναγνώρισης 

 

Η ιδέα της εστιασμένης αναγνώρισης προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, εισήχθη στην 

Ιταλία χάρη στην επικύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας
31

, μέσω του Νόμου με αριθμό  148 της 

11
ης

 Ιουλίου του 2002
32

.  

Για το λόγο πριν ξεκινήσει κανείς οποιεσδήποτε διαδικασία αξιολόγησης, είναι πολύ σημαντικό 

να γνωρίζει το σκοπό και τον λόγο για τον οποίο πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασία 

αναγνώρισης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι διάφορες διαδικασίες που υπάρχουν 

σήμερα στο Ιταλικό σύστημα και οι αρχές που είναι αρμόδιες. 

 

Για ποιο λόγο απαιτείται αναγνώριση ενός προσόντος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή;  

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δείξει αμέσως την καταλληλότερη διαδικασία και την αρχή που 

είναι αρμόδια για την υλοποίησή της: χωρίς αυτές τις πληροφορίες πριν την οποιαδήποτε διαδικασία, 

τόσο η αρχή όσο και το πρόσωπο που κατέχει τον τίτλο της αλλοδαπής, κινδυνεύουν να μην έχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, θα σπαταλήσουν παραπάνω χρόνο χρονοβόρες και 

πολυπλοκότερες διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την αίτηση αναγνώρισης σε 

αποτυχία. 

 

 

Διαδικασίες για εστιασμένη αναγνώριση 

                                                           
29 https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&* 
30 http://www.cimea.it/it/index.aspx 
31 http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx 
32 http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 
 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&*
http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ακαδημαϊκή 

Αναγνώριση  

Πρόσβαση σε μαθήματα/Συνέχιση 

Σπουδών 

Πανεπιστήμια και ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης στη μουσική 

και τις τέχνες 

Άρθρο 2 Νόμος 

148/2002 

Αναγνώριση μαθημάτων / Αναγνώριση 

περιόδου σπουδών/ Αναγνώριση 

πιστωτικών μονάδων  

Η απόκτηση του αντίστοιχου ιταλικού 

τίτλου (ισοδυναμία) 

Ισοδυναμία PhD 

Υπουργείο Παιδείας, 

Πανεπιστημίων και Έρευνας 

(MIUR) 

Άρθρο 74 DPR 382/80 

Μη ακαδημαϊκή 

Αναγνώριση 

Πρόσβαση σε δημόσιες προκηρύξεις  

Προεδρία του Υπουργικού 

Συμβουλίου - Τμήμα Δημόσιας 

Λειτουργίας - Γραφείο P.P.A. 

Άρθρο 38 Νόμος 

165/2001 και Άρθρο 2 

DPR 189/2009 

Μοριοδότηση για την τελική κατάταξη για 

δημόσιες προκηρύξεις / Προώθηση της 

σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της δημόσιας 

διοίκησης 
Υπουργείο Παιδείας, 

Πανεπιστημίων και Έρευνας 

(MIUR) μέσω της αίτησης που 

απευθύνεται στην υπεύθυνη 

διοίκηση 

Άρθρο 3  DPR 189/2009 
Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης / 

Εξαγορά περιόδου σπουδών 

Εγγραφή σε Κέντρα Εργασίας 

Πρόσβαση σε προγράμματα πρακτικής 

εξάσκησης μετά από την απόκτηση 

προσόντων 

Παροχή επιχορηγήσεων και άλλων 

παροχών 
Η αρμόδια διοίκηση  Άρθρο 4, DPR 189/2009 

Αξιολόγηση των προσόντων και 

ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων 

Η αρμόδια διοίκηση, με τη νομική 

γνωμοδότηση του Υπουργείο 

Παιδείας, Πανεπιστημίων και 

Έρευνας 

Άρθρο 12, Νόμος 

29/2006 

Επαγγελματική  

Αναγνώριση 

Άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου 

επαγγέλματος (π.χ. Χημικός, Γιατρός, 

Ψυχολόγος, Μηχανικός κλπ.) 

Υπουργεία που έχουν την εποπτεία 

επαγγελμάτων (π.χ. Υγεία, 

Δικαιοσύνη κλπ.) 

Οδηγία 2005/36/CE και 

Οδηγία 2013/55/EU 

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας για μη 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
Εργοδότης Δεν εφαρμόζεται 

 
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx 

 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx
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ΣΗΜ .: Το Ιταλικό σύστημα εξακολουθεί να έχει την πολιτισμική επιρροή της έννοιας της "ισοδυναμίας", ως τη μόνη 

δυνατότητα αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής. Από την άποψη αυτή, ο νόμος 148/2002 δεν χρησιμοποιεί πια αυτή τη 

λέξη και, ως συνέπεια του άρθρου 9, καταργήθηκε η προηγούμενη διαδικασία ισοδυναμίας 

  



                                                          

34 
 

 

Παραδείγματα «καλών πρακτικών» στον τομέα της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών και των 

επαγγελματικών προσόντων 

 

1. Πρόγραμμα «Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα» (UNINETTUNO)  

Σήμερα η επείγουσα ανάγκη για μετανάστευση ολοένα και αυξάνεται με τη συμμετοχή των αραβικών 

χωρών, των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής και ολόκληρης της Ευρώπης, ως γης υποδοχής. Για το 

λόγο αυτό, το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO δημιούργησε μια δικτυακή πύλη 

"Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα" www.istruzionesenzaconfini.it.  

Το Uninettuno είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στον κόσμο όπου τα προγράμματα διδασκαλίας και 

εκμάθησης οργανώνονται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες (ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, αραβικά και 

ελληνικά). Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές που προέρχονται από περισσότερες από 140 διαφορετικές 

χώρες και δάσκαλοι που διδάσκουν σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Η χρήση της 

τεχνολογίας έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου ανθρώπων που μοιράζονται και 

ανταλλάσσουν γνώσεις. Αυτό το ισχυρό δίκτυο, μαζί με καθηγητές που προέρχονται από τον αραβικό 

κόσμο, από το Πανεπιστήμιο της Συρίας, της Αίγυπτου, της Ιορδανίας, του Λίβανου, της Τυνησίας και 

του Μαρόκου, έχουν αναπτύξει έναν εικονικό χώρο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη μετάδοση 

γνώσεων στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή. Χάρη σε αυτή τη διεθνή εμπειρία, η UNINETTUNO 

χρησιμοποίησε τη διεθνοποίηση ως πρακτικό εργαλείο συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η δουλειά αυτή 

οδήγησε εύκολα στη δημιουργία της Εκπαίδευσης χωρίς Σύνορα www.istruzionesenzaconfini.it, που 

επιτρέπει στους πρόσφυγες και στους μετανάστες να έχουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο από όλο τον 

κόσμο. 

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την αναγνώριση των προσόντων που έχουν ήδη αποκτήσει οι πρόσφυγες 

και οι μετανάστες στις χώρες τους, καθώς και την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και πανεπιστήμια 

στις χώρες υποδοχής. 

Είναι το πρώτο τηλεματικό γραφείο στον κόσμο που έχει δημιουργηθεί για τους πρόσφυγες στα 

αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα αραβικά, προκειμένου: να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους 

στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς φορείς στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή, 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια και στα μαθήματα απόκτησης επαγγελματικών προσόντων˙  

να προωθήσει την εκμάθηση των γλωσσών των χωρών υποδοχής˙ να διαδοθεί η Αραβική γλώσσα και 

ο πολιτισμός στις χώρες υποδοχής· να διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας˙ να προωθηθεί η νομική αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

εκείνων που φιλοξενούν και εκείνων που φιλοξενούνται σε μια χώρα. Η «Εκπαίδευση χωρίς 

Σύνορα» www.istruzionesenzaconfini.it έχει ήδη δώσει κάποια αποτελέσματα. 

Το όνομά του είναι Harout και είναι ο πρώτος Σύριος πρόσφυγας στον Λίβανο που έχει εγγραφεί στο 

πρόγραμμα της Πληροφορικής που διοργάνωσε το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο 

UNINETTUNO, χάρις σε μία από τις 50 υποτροφίες που απευθύνονται σε φοιτητές προσφύγων. 

Ακόμη και σε αυτή την, γεμάτη φόβο σε διεθνές επίπεδο, περίοδο, ο βασικός στόχος είναι η προώθηση 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.istruzionesenzaconfini.it/
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και η υποστήριξη της ακαδημαϊκής πορείας των προσφύγων ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής. 

Οι νέες τεχνολογίες, ειδικά η μέθοδος της ηλεκτρονικής εκμάθησης (E-Learning), μπορεί να 

βελτιώσει την υποδοχή των προσφύγων. Η γενικότερη ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη 

οργάνωση για τις διαδικασίες υποδοχής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ειδική εκπαίδευση 

που θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσω της προσέγγισης της 

ηλεκτρονικής μάθησης, ενός νέου πανεπιστημιακού μοντέλου. Χάρη σε ένα ισχυρό δίκτυο, σε αυτό το 

πανεπιστήμιο του 21
ου

 αιώνα, οι άνθρωποι που προέρχονται από όλο τον κόσμο θα μπορούν να 

σπουδάσουν και να μάθουν χωρίς χώρο-χρονικά όρια. 

Ο Harout είναι τριάντα ετών, γεννήθηκε στο Χαλέπι, όπου έλαβε πτυχίο χημείας. Προς το παρόν, είναι 

πολιτικός πρόσφυγας στον Λίβανο και εάν υπάρξει και πάλι ειρήνη στη χώρα του, θα καταφέρει να 

κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: να τελειώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει ακαδημαϊκή 

πιστοποίηση, έγκυρη και στην Ευρώπη. 

Εκτός από τον Harout, το 60% των ατόμων που εγγράφονται στην πύλη "Εκπαίδευση χωρίς σύνορα" 

είναι πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν στη Γερμανία. Όπως ο Harout, έχουν αναζητήσει στο 

διαδίκτυο τρόπους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, για να αποκτήσουν ένα προσόν, ακόμα και αν 

δεν ζουν πια στις χώρες τους και είναι πρόσφυγες. 

Η Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα αναπτύσσει ένα μεγάλο εργαστήριο πραγματικής ενσωμάτωσης ώστε 

να δώσει αξία στη μετανάστευση, στον διάλογο, στην ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών 

κοινοτήτων και στη διεθνή συνεργασία. 

Για να υλοποιήσει αυτό το έργο, το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO μοιράζεται την 

εμπειρία της ηλεκτρονικής εκμάθησης με το «UNITI PER UNIRE» (ενωμένο για να ενώσει), ένα 

διεθνές κίνημα που ασχολείται με τη μετανάστευση και την ένταξη. Μαζί προσφέρουν στους 

αλλοδαπούς τα κατάλληλα εργαλεία για να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που είναι θεμελιώδεις 

για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή στις χώρες υποδοχής. 

Το "Uniti per union", μέσω του AMSI, εφαρμόζει μια διαδικασία για την αναγνώριση των σπουδών 

που ξεκίνησαν στο εξωτερικό πολλοί επαγγελματίες υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι 

εργάζονται σήμερα στις σημαντικότερες εθνικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Με τη 

σειρά του, το UNINETTUNO εφαρμόζει μια παρόμοια διαδικασία για την αναγνώριση σπουδών για 

χιλιάδες ξένους φοιτητές, προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα έγκυρα σε ορισμένες ευρωπαϊκές 

χώρες και στον αραβικό κόσμο. Με τη συνέχιση της πολιτικής αυτής, το UNINETTUNO και το "Uniti 

per Unire" εργάζονται πάνω από 20 χρόνια για την ενσωμάτωση και ένταξη των μεταναστών. 

 

 

Η Πύλη 

Εκτός από πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους συνεργάτες του, στην πύλη «Εκπαίδευση χωρίς 

σύνορα», παρέχονται και οι ακόλουθες  υπηρεσίες
33

: 

                                                           
33
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 Το Πρόγραμμα  

 Αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων  

 Αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων  

 Μαθήματα γλώσσας  

o Μαθαίνω Ιταλικά – Ο θησαυρός των γραμμάτων 

o Μαθαίνω Αραβικά – Ο θησαυρός των γραμμάτων 

 Υπηρεσίες Υγείας 

 Αμοιβαία δικαιώματα και καθήκοντα. 

 Χώρος επικοινωνίας. 

 

Αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσφυγες που δεν έχουν πιστοποιητικά 

Οι πρόσφυγες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους 

προσόντων αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν πιστοποιητικά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

αναγνώριση επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα: 

1. Δελτίο Ταυτότητας ή οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί τη διεθνή προστασία; 

2. Υπεύθυνη Δήλωση για:  

1) Τα ακαδημαϊκά προσόντα που αποκτήθηκαν 

2) Έτος κτήσης 

3) Χώρα στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιο 

4) Προγράμματα των ολοκληρωμένων εξετάσεων 

5) Λίστα με τα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς, με τον βαθμό 

6) Βαθμός κτήσης 

7) Για εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις σπουδές τους:  

1) Έτος εγγραφής στο πανεπιστήμιο  

2) Πρόγραμμα σπουδών  

3) Ολοκληρωμένες εξετάσεις 

4) Διδακτικές Μονάδες που συνδέονται με τις εξετάσεις (κατά περίπτωση). 

 

Υπάρχουν κάποιες επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές προερχόμενους από διάφορες μεγάλες 

εταιρείες. Τα μέλη της επιτροπή αυτής είναι υπεύθυνα για τη σύγκριση μεταξύ τοπικών και ξένων 

προγραμμάτων για κάθε μάθημα και αντικείμενο σπουδών. 

Στο τέλος αυτής της ανάλυσης, είτε τα αποφασίσουν τη δήλωση αναγνώρισης, η οποία πιστοποιεί την 

εγκυρότητα του τίτλου σπουδών είτε θα υποδείξουν επιπλέον όρους που θα πρέπει να τηρηθούν 

προκειμένου να αποκτήσουν τα ακαδημαϊκά προσόντα στο πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής. 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εγγραφούν σε πανεπιστήμια μόνο μετά την αξιολόγηση των 

επιτροπών, σύμφωνα με συγκεκριμένες εξετάσεις που θα επαληθεύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις των προσφύγων. 

Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν τα ακόλουθα εργαλεία πληροφόρησης
34

: 

Φόρμα για προσωπικά στοιχεία  

                                                           
34http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx 
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Φόρμα για πληροφορίες σχετικά με Απολυτήριο Λυκείου   

Φόρμα για πληροφορίες σχετικά με πιστοποίηση Πτυχίου 

 Φόρμα για πληροφορίες σχετικά με μη ολοκληρωμένα Α) Πρόγραμμα σπουδών 

Αναγνώριση επαγγελματικών ικανοτήτων 

Η υπηρεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων απευθύνεται σε μετανάστες και 

πρόσφυγες προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η μορφή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων συμβάλλουν έτσι ώστε οι μετανάστες και τους 

πρόσφυγες να αποκτήσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εμπειρία σύμφωνα με ένα 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο: 

EuroPass – Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Δεξιοτήτων.
35

 

Σύμφωνα με τα διάφορα είδη επαγγελμάτων, υπάρχουν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές 

αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες σε κάθε επαγγελματικό τομέα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 

διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Ως εκ τούτου, διάφορες επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγει το 

Πανεπιστήμιο για τους Πρόσφυγες προκειμένου να τα επαληθεύσουν, οργανώνοντας ατομικές 

συναντήσεις και ελέγχοντας τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις πιστοποιήσεις και την επαγγελματική 

εμπειρία των αιτούντων. 

Οι αναγνωρισμένες επαγγελματικές δεξιότητες θα συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων (EQF)
36

.   

Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση, η αρμόδια επιτροπή υπογράφει την 

Πιστοποίηση δεξιοτήτων, μια βεβαίωση για την αγορά εργασίας για μετανάστες και πρόσφυγες. 

Στον τομέα αυτό υπάρχουν τα ακόλουθα εργαλεία πληροφόρησης 
37

: 

Φόρμα για προσωπικά στοιχεία 

Φόρμα για πληροφορίες σχετικά με εκπαίδευση και κατάρτιση 

Φόρμα για πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές δεξιότητες 

 

2. Το CIMEA – Κέντρο Πληροφόρησης Κινητικότητας και Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας 

Οι «διαδικασίες, για τους αλλοδαπούς φοιτητές αιτούντες visa, που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα 

μαθήματα των κολεγίων το 2016-2017» προβλέπουν «να περάσουν από τις διαδικασίες αναγνώρισης 

για τις περιόδους των σπουδών τους στο εξωτερικό και των ακαδημαϊκών τους προσόντων, 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα ιταλικά κολέγια ή πανεπιστήμια» και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

«να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση των προσόντων των προσφύγων και των προσώπων με επικουρική 

προστασία, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν όλα τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα 

προσόντα που αποκτήθηκαν». Επιπλέον, οι διαδικασίες προβλέπουν ότι οι θεσμοί πρέπει «να 

                                                           
35 https://europass.cedefop.europa.eu/it 
36 https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97 
37 http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx 
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επωφεληθούν από την εμπειρία των κέντρων ENIC-NARIC και των καλών πρακτικών σε διεθνές 

επίπεδο». 

Το CIMEA – Κέντρο Πληροφόρησης Κινητικότητας και Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας λειτουργεί 

από το 1984 σε θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των 

ακαδημαϊκών προσόντων και των θεμάτων που συνδέονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στο 

ιταλικό όσο και στο διεθνές σύστημα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας, ο κύριος στόχος του 

CIMEA είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής κινητικότητας, η διάδοση των γνώσεων σε σχέση με τα 

κύρια στοιχεία του ιταλικού και του διεθνούς εκπαιδευτικού συστήματος. Το CIMEA διαθέτει ένα 

διεθνές κέντρο πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων που εξειδικεύονται σε ξένα εκπαιδευτικά 

συστήματα, σε ακαδημαϊκά προσόντα σε κάθε χώρα και σε νόμους της κάθε χώρας για την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση. 

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο το CIMEA απαντά δωρεάν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε περίπου 

10.000 ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση και την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων, 

απαντώντας σε ιταλικά και ξένα πανεπιστήμια, σε φοιτητές, σε καθηγητές και σε μελετητές, σε 

διεθνείς οργανισμούς, σε υπουργεία, σε δημόσιους ιταλικούς και διεθνής θεσμούς, σε επιχειρήσεις και 

ενώσεις, σε Ευρωπαίους και Ιταλούς πολίτες, αλλά και σε ανθρώπους που κατάγονται από όλο τον 

κόσμο. 

Κύριοι θεσμικοί ρόλοι 

Από το 1986 το CIMEA έχει ονομαστεί από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης ως το επίσημο 

Ιταλικό κέντρο στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NARIC - Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για την 

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
38

 και στο δίκτυο της UNESCO ENIC - Ευρωπαϊκά Κέντρα Εθνικής 

Πληροφόρησης
39

. 

Σύμφωνα με το άρθρο IX.2 της Σύμβασης για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων που 

σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη (γενικά ονομάζεται Σύμβαση της 

Λισαβόνας), το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας - MIUR έχει αναθέσει την ευθύνη 

στο CIMEA για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός εθνικού κέντρου ενημέρωσης
40

 σχετικά με 

τις διαδικασίες αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων που ισχύουν στην Ιταλία, στο ιταλικό σύστημα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσόντων που πραγματικά υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Εκ 

μέρους του MIUR, από το 1993 το CIMEA είναι ο οργανισμός για τη δημοσκόπηση Eurostudent
41

  

στην Ιταλία και είναι επίσης ο ιταλικός εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurostudent
42

. Το 

CIMEA έχει επίσης το ρόλο του Ιταλικού εθνικού σημείου επαφής
43

 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Erasmus Mundus. Από το 2012, το CIMEA συνεργάστηκε με το έργο των Εθνικών Συντονιστών 

Πλαισίων Επαγγελματικών Προσόντων (QF-EHEA)
44

, εκπροσωπώντας την Ιταλία στο Συμβούλιο 

                                                           
38 http://www.enic-naric.net/italy.aspx 
39 http://www.enic-naric.net/italy.aspx 
40 http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6 
41 http://www.eurostudent.it/ 
42 http://www.eurostudent.eu/ 
43 http://www.erasmusmundus.it/ 
44 http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html 
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της Ευρώπης μέσω της διαχείρισης των Ιταλικών Πλαισίων Προσόντων - QTI
45

. Το 2009 το 

Υπουργείο Παιδείας εξέλεξε τον Ιταλό εκπρόσωπο του CIMEA για το Δίκτυο Πληροφόρησης και 

Προώθησης (IPN)
46

 της Διαδικασίας της Μπολόνια, στο πλαίσιο του δικτύου που υποστηρίζεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Προώθηση και Υπηρεσιών Κινητικότητας. 

Το CIMEA είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Αναγνώριση των προσόντων που κατέχουν 

οι πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι και τα άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με εκείνη 

των προσφύγων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Κλείνοντας, το CIMEA συμμετέχει στις εργασίες της Διαδικασίας της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού 

Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τις 

δραστηριότητες της εθνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία της Μπολόνια και τις 

πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Ομάδα Παρακολούθησης της Μπολόνια (BFUG). 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ CIMEA 

• Οι γραπτές βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά προκειμένου να συγκριθούν παρέχονται δωρεάν στους 

πρόσφυγες και στα άτομα με επικουρική προστασία. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στα πανεπιστήμια για την εγγραφή των σπουδαστών αντί της Ισοτιμίας (αν δεν είναι δυνατή η 

απόκτηση της, επειδή είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν στη χώρα όπου κτήσης του τίτλου ή επειδή 

η πρεσβεία της χώρας αυτής έχει κλείσει). 

•  στις 7 Ιουλίου 2016, το CIMEA ζήτησε επισήμως από τα ιταλικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στον Εθνικό Συντονισμό για την Αξιολόγηση των Προσόντων των 

Προσφύγων (CNVQR), ένα άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διοίκησης. Διαχειρίζονται 

ζητήματα αναγνώρισης προσόντων, με στόχο την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και 

καινοτόμων διαδικασιών στον τομέα της αναγνώρισης χωρίς να διαθέτουν ή να μην διαθέτουν 

καθόλου έγγραφα
47

. 

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνών Συνεργασιών λειτούργησε μια υπηρεσία απευθυνόμενη στους 

πρόσφυγες και σε όλους τους ανθρώπους με διεθνή προστασία για να τους βοηθήσει να συλλέξουν τα 

πρωτότυπα έγγραφα με την υποστήριξη των Ιταλικών Πρεσβειών
48

. 

 

ΚΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

NOKUT: από το 2005 to NOKUT, το κέντρο ENIC-NARIC στη Νορβηγία, έχει ξεκινήσει μια 

διαδικασία (διαδικασία UVD) για την αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων που τους λείπουν ή 

δεν διαθέτουν καθόλου έγγραφα. Μέσω ενός λεπτομερούς ερωτηματολογίου για την εκπαίδευση και 

τις εξετάσεις που έχει περάσει ως τότε ο αιτών, καθώς και με συναντήσεις με ομάδες 

                                                           
45 http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 
46 http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14 
47 http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/ 
48 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html) 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html
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εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία αυτή βοηθά τον αιτούντα να αναγνωρίσει τα προσόντα του, στο ίδιο 

επίπεδο όπως και εκείνοι που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα
49

. 

EUA: Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων έχει αναπτύξει έναν χάρτη, το Χάρτη Υποδοχής 

Προσφύγων, όπου κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να εντάξει, σε εθελοντική βάση, σε 

όλες τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει για την υποστήριξη των προσφύγων και όλων των ατόμων με 

διεθνή προστασία
50

. Στην Ιταλία, επί του παρόντος, πρωτοβουλίες από 13 θεσμικά όργανα έχουν 

ενταχθεί υπέρ των προσφύγων σε διάφορα θέματα, όπως η απουσία διδάκτρων, υποτροφιών, 

μαθημάτων γλώσσας, υπηρεσιών πολιτιστικής διαμεσολάβησης κλπ. 

 

ENIC-NARIC: 

• το Εγχειρίδιο EAR και Εγχειρίδιο EAR HEI: ολόκληρο το Κεφάλαιο 12 του Εγχειριδίου EAR και το 

Κεφάλαιο 21 του Εγχειριδίου EAR HEI ασχολούνται με το ζήτημα της αναγνώρισης των προσόντων 

των προσφύγων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Ο βασικός στόχος είναι παροχή απόψεων και 

συστάσεων σχετικά με τις πιθανές διαδικασίες και τα χρήσιμα εργαλεία για μια δίκαιη και διαφανή 

αναγνώριση, ακόμη και αν δεν υπάρχουν έγγραφα. 

• δικτυακός τόπος του δικτύου ENIC-NARIC: πρόκειται για ένα χώρο αφιερωμένο στην αναγνώριση 

των προσόντων των προσφύγων με πληροφορίες και χρήσιμες αναφορές για το θέμα αυτό. Επιπλέον, 

στον ίδιο δικτυακό τόπο υπάρχει και η περιγραφή του λεγόμενου «Ιστορικού» (background paper), ένα 

παράδειγμα καλής πρακτικής για την αξιολόγηση των προσόντων για άτομα που δεν έχουν τα 

απαραίτητα ή δεν διαθέτουν καθόλου έγγραφα. 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τους υπευθύνους αξιολόγησης και για το προσωπικό 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των 

ατόμων δεν διαθέτουν έγγραφα. 

Το CIMEA δημιούργησε ένα φυλλάδιο
51

 με σκοπό να καθοδηγήσει το προσωπικό των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να λαμβάνουν αιτήσεις αναγνώρισης προσόντων με ελλιπή έγγραφα, και 

αυτό διότι οι περισσότεροι από τους αιτούντες προέρχονται από τις χώρες της Μεσογείου που 

καταστράφηκαν από τον πόλεμο. 

Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί απόσπασμα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου για την αναγνώριση από τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (EAR-HEI) που δημοσιεύτηκε το 2014. Το παρόν εγχειρίδιο 

παρέχει πρακτικές συμβουλές για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων και των υποχρεώσεων 

των ιδρυμάτων στις χώρες που έχουν επικυρώσει Σύμβαση της Λισαβώνας. 

Η Σύμβαση ισχύει σε περισσότερες από 50 χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία, σε 

περιοχές της Αυστραλίας, από την Ισλανδία έως το Τατζικιστάν, από τη Νορβηγία ως τη Νέα 

Ζηλανδία. Πρόκειται για τη νομική βάση της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι 

είναι μια διεθνής συνθήκη, κατέχει θέση νόμου. 

                                                           
49 http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/ 
50 http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34 
51 The publication is based on the document “Recognition of qualification holders without documentation”, written by EAR-HEI Consortium (2016) 
available on this website: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx 
 

 

http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
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Η Σύμβαση υποχρεώνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να σέβονται διάφορες αρχές, όπως: 

• να μην κάνουν διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων για την ηλικία, το φύλο, την εθνότητα, τον 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την εθνικότητά τους 

• να μην αρνηθούν την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών, μόνο αν αποδειχθεί πραγματικά η 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ του τοπικού και του ξένου τίτλου σπουδών 

•  να λάβουν υπόψη τους τον λόγο για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση - εάν, για παράδειγμα, 

πρόκειται για εργασία ή για σπουδές 

• να ξεκινούν και να ενεργοποιούν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 

Η Σύμβαση ασχολείται επίσης με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των ατόμων που δεν 

μπορούν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τους τίτλους τους και την 

επαγγελματική τους εμπειρία, για λόγους που δεν είναι στον έλεγχό τους. 

Είναι κοινή κατάσταση για πολλούς ανθρώπους: πρόσφυγες, απάτριδες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες. 

Ενώ ο ακριβής ορισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην 

έκδοση visa, στη διαμονή και στα κριτήρια οικονομικής στήριξης, υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχετικά 

με την πρόσβαση στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο VII της Σύμβασης, οι πρόσφυγες και όλοι εκείνοι που ζουν σε παρόμοια 

κατάσταση, που έχουν εκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένο ή/ και διαπιστευμένο ίδρυμα έχουν το δικαίωμα 

να αξιολογηθούν όταν υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών, ακόμη και εάν, για τους 

κατάλληλους λόγους, δεν έχουν τα σχετικά έγγραφα των προσόντων τους. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια προβλήματα αν τα πιστοποιητικά και οι 

βεβαιώσεις  έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επιπλέον, θα ήταν πολύ δύσκολο να 

επαληθευτούν τα έγγραφα και να ελεγχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, εξαιτίας της δύσκολης 

κατάστασης της χώρας καταγωγής. 

Επομένως, πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση; 

 

Προτάσεις  

Βήμα 1. Αποδεχόμαστε όλες τις αιτήσεις, ακόμα και αν δεν υπάρχουν έγγραφα και προσπαθούμε να 

ακολουθήσουμε ξανά την ακαδημαϊκή διαδρομή του αιτούντα, χρησιμοποιώντας άλλες πληροφορίες 

που βρίσκουμε στο  «Ιστορικό» (background paper) του. 

α) Στο Ιστορικό πρέπει να υπάρχουν: 

 Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης κλπ. 

 Ο ακριβής τίτλος του προσόντος  

 Η ονομασία του ιδρύματος που εξέδωσε τον τίτλο αυτό 

 Το επίπεδο των προσόντων που έχουν αποκτηθεί 

 Η διάρκεια των σπουδών 

 Το έτος κτήσης του τίτλου 

 Η ονομασία του Προγράμματος Σπουδών 
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 Η περιγραφή του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των 

θεματικών ενοτήτων, των θεμάτων/ προγραμμάτων σπουδών, της αξιολόγησης και του φόρτου 

εργασίας (εάν δεν υπάρχει αντίγραφο). 

 Η υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων και υπογεγραμμένων 

γεγονότων και στοιχείων. 

β) Έγγραφα και άλλα αποδεικτικά που προσκόμισε ο αιτών για να υποστηρίξει τις προηγούμενες 

δηλώσεις του 

Συμβουλή: Χρησιμοποιούμε τη φόρμα Παράρτημα Διπλώματος για να γράψουμε το Ιστορικό. 

Διαγράφουμε τα άχρηστα τμήματα. Σε περίπτωση που το Ιστορικό έχει συμπληρωθεί από τον 

αιτούντα, του παρέχουμε επαρκείς οδηγίες
52

. 

γ) Ζητάμε γενικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα που αντιστοιχεί στο υπό ανάλυση 

προσόν, γιατί θα μας χρησιμέψει για να ελέγξουμε την ακρίβεια της αίτησης. 

Συμβουλή: Χρησιμοποιούμε προηγούμενες αιτήσεις που προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα ή το ίδιο 

πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και να ελέγξουμε την 

ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα. Επιπλέον, κάνουμε μια βάση δεδομένων 

των τελικών αποφάσεων σχετικά με τις προηγούμενες αιτήσεις αναγνώρισης. Αυτό θα βοηθήσει σε 

άλλες μελλοντικές περιπτώσεις. 
 

Βήμα 2. Αξιολογούμε τα προσόντα με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο Ιστορικό και 

εξετάζουμε τα πέντε στοιχεία ενός τίτλου: την ποιότητα, το επίπεδο, το φόρτο εργασίας, το προφίλ 

και τις γνώσεις. 

Υιοθετούμε μια ευέλικτη προσέγγιση και αποδεχόμαστε ότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα στην αίτηση. Επικεντρωνόμαστε στον τελικό στόχο του αιτούντα και προσπαθούμε να 

διαπιστώσουμε αν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να εκπληρώσει επιτυχώς τα μελλοντικά του 

σχέδια.  

Αποδεχόμαστε ότι μπορεί μην είναι εύκολο να επαληθεύσουμε τα πέντε στοιχεία του τίτλου σπουδών, 

ιδίως τις γνώσεις, ακόμη και αν κατατεθούν τα πλήρη πρωτότυπα έγγραφα. 

Συμβουλή: Επικοινωνούμε πάντα με το κέντρο ENIC-NARIC στη χώρα μας εάν υπάρχουν 

προβλήματα, για παράδειγμα σχετικά με τη νομιμότητα των παρεχόμενων εγγράφων ή απλώς να 

ζητάμε περισσότερες πληροφορίες. 
 

Βήμα 3. Εάν είναι δυνατό ή/ και αναγκαίο, η αξιολόγηση θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μια 

διαδικασία αξιολόγησης των ικανοτήτων. Αυτό εξαρτάται από τις πληροφορίες στο Ιστορικό. 

Επιλέγουμε την καταλληλότερη μέθοδο αξιολόγησης, ανάλογα με τον τελικό στόχο της αίτησης. 

Για παράδειγμα: 

                                                           
52 http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm 
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- χρησιμοποιούμε υπάρχοντα εργαλεία, όπως μια εισαγωγική γραπτή εξέταση (ειδικά για την 

εισαγωγή σε προγράμματα πτυχιακού επίπεδο) και αν είναι δυνατόν προσαρμόζουμε το εργαλείο αυτό 

στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

- διεξάγουμε συνεντεύξεις με άτομα που είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση και με το 

προσωπικό του τοπικού αντίστοιχου θεσμικού οργάνου. 

- ζητάμε ένορκες δηλώσεις με την παρουσία νομικής αρχής. 

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στις 

απαιτούμενες γνώσεις για την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. 

Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το τοπικό ίδρυμα είναι εγκεκριμένο και να βεβαιωθούμε για την 

ποιότητα της εκπαίδευσης. 

3. Άμεση εμπειρία εταίρου, Soc. Coop. Il Sicomoro – Ματέρα - Ιταλίς 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Il Sicomoro, με δεκαετή πείρα στον τομέα της ένταξης μεταναστών, 

ειδικεύεται επίσης και στην προώθηση διαδικασιών ένταξης. Είναι επίσης μέρος του εθνικού δικτύου 

που ονομάζεται SPRAR και, αναφερόμενοι στην ειδική μας έρευνα, ασχολήθηκαν με την αναγνώριση 

των ακαδημαϊκών προσόντων ορισμένων προσφύγων από το Αφγανιστάν ηλικίας 27 ως 32 ετών. 

Οι πρόσφυγες είχαν την εξής ακαδημαϊκή πορεία: ΛΥΚΕΙΟ SULTAN / ΕΠΙΠΕΔΟ 4 EQF και ο τίτλος 

σπουδών τους ήταν: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

12
ης

 ΤΑΞΗΣ.  

Όλοι οι πρόσφυγες είχαν τα έγγραφα που αποδείκνυαν την ακαδημαϊκή τους πορεία, συγκεκριμένα 

είχαν ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τις εξετάσεις που ολοκλήρωσαν. 

Μερικοί από τους πρόσφυγες ξεκίνησαν τη διαδικασία αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους 

προσόντων προκειμένου να εγγραφούν σε ένα ιταλικό πανεπιστήμιο και να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους (συγκεκριμένα, ένας από αυτούς τώρα σπουδάζει Διαπολιτισμική Επικοινωνία). 

Η διαδικασία αναγνώρισης έγινε από το ιταλικό κέντρο CIMEA Naric. Εκείνοι εξέδωσαν ένα 

«Πιστοποιητικό συγκρισιμότητας για τα προσόντα της αλλοδαπής» το οποίο, από φέτος, τα 

πανεπιστήμια μπορούν να αποδεχθούν αντί της ισοτιμίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας. Το πιστοποιητικό αυτό είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και τα πανεπιστήμια 

μπορούν να το δεχθούν ή όχι. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες σε κάθε χώρα 

 

Ενεργές υπηρεσίες για την αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων 

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνών Συνεργασιών (MAECI) έχει ενεργοποιήσει μια υπηρεσία 

ώστε πρόσφυγες και άτομα με επικουρική προστασία, να μπορούν υποβάλουν αίτηση για «Ισοτιμία». 

2. Το CIMEA, χάρη στις υπηρεσίες του για την πιστοποίηση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής - 

Υπηρεσία πληροφόρησης διαπιστευτηρίων εξωτερικού
53

 - εκδίδει δωρεάν «Πιστοποιητικά 

συγκρισιμότητας» προσόντων της αλλοδαπής για πρόσφυγες, άτομα που έχουν επικουρική προστασία 

και κρατούμενους. 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email: cis@cimea.it     

 

3. Το CIMEA προωθεί και ενεργοποιεί τον Εθνικό Συντονισμό για την Αξιολόγηση των Προσόντων 

των Προσφύγων (CNVQR)
54

, ένα άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διοίκησης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολείται με την αναγνώριση των προσόντων, προκειμένου να 

μοιραστούν τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις δύσκολες περιπτώσεις, τις πηγές και μεθοδολογικές 

στρατηγικές για την αξιολόγηση των προσόντων των προσφύγων, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τα 

απαραίτητα έγγραφα ή δεν υπάρχουν καθόλου έγγραφα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του ENIC-NARIC: 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx. 

Διεθνείς πηγές 

Δεδομένου ότι ορισμένα συστήματα δεν διαθέτουν πολύγλωσσες ιστοσελίδες, ορισμένες χώρες και 

ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί έχουν δημιουργήσει λίστες και βάσεις δεδομένων για τα ιδρύματα και 

τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να επαληθεύσουν και να κατανοήσουν τα 

συγκεκριμένα στοιχεία σε κάθε τομέα σε κάθε χώρα. 

Το CIMEA δημιούργησε μια Βάση Δεδομένων Πανεπιστημιακών Συστημάτων
55

, ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ενημέρωση σχετικά με διαφορετικές πτυχές ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 

συστήματος μιας ξένης χώρα για όλα τα ιταλικά ιδρύματα που πρέπει να αξιολογήσουν τα προσόντα 

των αλλοδαπών. 

Οι συνηθέστερες διεθνείς πηγές αναφέρονται παρακάτω: 

CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)  

ENIC-NARIC (EN)  

EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)  

EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)  

UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)  

UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)  

IAU - World Higher Education Map (EN)  

ANABIN Database (DE)  

CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)  

IQAS Alberta - International Education Guides (EN)  

NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)  

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits 

(SE, EN)  

EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)  

Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)  

WES Canada – Country list (EN)  
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mailto:cis@cimea.it
mailto:cis@cimea.it
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
http://www.enic-naric.net/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/
http://www.ibe.unesco.org/en/where-we-work
http://whed.net/home.php
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
http://www.cicic.ca/853/Assessor/index.canada
http://work.alberta.ca/Immigration/international-education-guides.html
http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/Online_Guide_to_Educational_Systems_Around_the_World/
http://norric.org/publications/publications#countries
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-systems
http://www.oei.es/quipu/
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountrylist.htm
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx


                                                          

45 
 

 

Βασικές Ιστοσελίδες  

http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Titoli-dei-rifugiati.aspx 

http://www.processodibologna.it/riconoscimento-titoli/ 

http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf 

http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf 

http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0 

http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenza-

amministrativa.aspx#7 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm 

http://en.unesco.org/ 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm 

Για εμπεριστατωμένη ανάλυση, επισκεφθείτε τη σελίδα για την αναγνώριση ακαδημαϊκών 

προσόντων για άτομα υπό διεθνή προστασία 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-

di-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia 

http://www.esteri.it/mae/it/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

http://www.universitaly.it/index.php/maps/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222-

ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf 

https://www.cun.it/homepage/ 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx 

http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/ 
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http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm
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centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it 

http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11065 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055 

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_394_

Dpr.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_

competenti.aspx 

www.politicheeuropee.it/http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-

dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_agosto_2013_n.97.pdf 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DI-

SOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista 

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid

=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-al-

Turista/Professioni-Turistiche/index.html 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx 

http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx 

https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&* 

http://www.cimea.it/it/index.aspx 

http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

http://cis.cimea.it/estero/ 

http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/ 

http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-

universitari.aspx 

CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)  

ENIC-NARIC (EN)  
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EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)  

EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)  

UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)  

UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)  

IAU - World Higher Education Map (EN)  

ANABIN Database (DE)  

CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)  

IQAS Alberta - International Education Guides (EN)  

NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)  

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits 

(SE, EN)  

EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)  

Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)  

WES Canada – Country list (EN)  
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/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.enic-naric.net/italy.aspx 

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6 

http://www.eurostudent.it/ 

http://www.eurostudent.eu/ 

http://www.erasmusmundus.it/ 

http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html 

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 

http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14 

http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/ 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistu

diorifugiati.html 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/
http://www.ibe.unesco.org/en/where-we-work
http://whed.net/home.php
http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
http://www.cicic.ca/853/Assessor/index.canada
http://work.alberta.ca/Immigration/international-education-guides.html
http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/Online_Guide_to_Educational_Systems_Around_the_World/
http://norric.org/publications/publications#countries
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/foreign-education-systems
http://www.oei.es/quipu/
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountrylist.htm
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/il-progetto.aspx
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx
https://europass.cedefop.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.eurostudent.it/
http://www.eurostudent.eu/
http://www.erasmusmundus.it/
http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html
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http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-

Persons-without-Verifiable-Documentation/ 

http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx 

http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx 

http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm 

 

 

http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm
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2.1.2 Πλαίσιο Διαδικασιών Αναγνώρισης των προσόντων στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το Νομικό πλαίσιο των κανονισμών των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών στη Γερμανία 

Η γερμανική κυβέρνηση κατοχυρώνει τα επαγγέλματα που θεωρεί ότι πρέπει να προστατευτούν. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών σε τρίτους (όπως οι πελάτες), η κυβέρνηση απαιτεί 

πρόσθετες αποδείξεις προσόντων από εκείνους που επιθυμούν να ασκήσουν ένα νομοθετικά 

κατοχυρωμένο επάγγελμα. Τα εν λόγω επαγγέλματα ασκούνται δίχως προηγούμενη διαδικασία 

κρατικής έγκρισης ή χωρίς επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Στη Γερμανία, τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα περιλαμβάνουν εκείνα που ανήκουν στον 

δικαστικό τομέα ή στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης (π.χ. δικηγόρος, γιατρός, φαρμακοποιός, 

νοσοκόμος ή δάσκαλος). Επιπλέον, ισχύουν ειδικοί κανονισμοί για μερικά επαγγέλματα του ιδιωτικού 

τομέα (για παράδειγμα, για τους αρτοποιούς ή κομμωτές). Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχει ένας 

κατάλογος με παραδείγματα νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Ο πλήρης κατάλογος των 

αυτοαπασχολούμενων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπάρχει στο Παράρτημα του 

«Handcraftsordnung», κανονισμός για χειρωνακτικά επαγγέλματα. Δεν υπάρχει διαθέσιμη επίσημη 

κυβερνητική μετάφραση του κανονισμού, ωστόσο μια ανεπίσημη μετάφραση του παραρτήματος 

μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf 

Στα μη νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν απαιτείται η επίσημη αναγνώριση των 

προσόντων (για παράδειγμα, ως υπάλληλος στο λιανικό εμπόριο ή ως εργαζόμενος στον τομέα της 

πληροφορικής). Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για αυτές τις θέσεις 

εργασίας στην αγορά εργασίας χωρίς να πρέπει να αξιολογηθούν τα προσόντα του. Ωστόσο η 

αναγνώριση των προσόντων αυτών μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, καθώς οι 

εργοδότες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τα προσόντα του αιτούντος. 

Για εκείνους που απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα εκτός Γερμανίας, δηλαδή στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, είναι χρήσιμο να αναγνωριστούν επίσημα τα προσόντα αυτά. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η αναγνώριση είναι υποχρεωτική. Τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα χωρίς αυτοαπασχόληση απαιτούν συχνά υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης: πάνω από το 

ένα τρίτο αυτών των θέσεων εργασίας απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου. Τα ακόλουθα νομοθετικώς 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου: 

- Όλοι οι γιατροί, όπως: 

o Ιατρός Γενικής Ιατρικής 

o Οδοντίατρος 

o Χειρούργος  

- Φαρμακοποιός 

- Δικηγόρος 

- Αρχιτέκτονας  

- Μηχανικός  

o Πολιτικός μηχανικός 

o Μηχανικός ιατρικών μηχανημάτων  

o Μηχανικός πλοίων  

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
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o Μηχανικός Γεφυρών  

- - Ελεγκτής 

- Δάσκαλος/Καθηγητής 

o Πρωτοβάθμια (δημοτικό) εκπαίδευση 

o Δευτεροβάθμια (γυμνάσιο και λύκειο) εκπαίδευση 

o Τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση 

 

Τα επόμενα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα απαιτούν επαγγελματική εκπαίδευση πάνω από 

δύο έτη. Πολλά από αυτά είναι επίσης ιατρικά επαγγέλματα: 

- Νοσηλευτική 

o Γηριατρική Νοσηλευτική 

o Παιδιατρική  Νοσηλευτική 

o … 

- Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων 

- Μαιευτική 

- Τραυματιοφορείς  

- Εργαζόμενοι / εκπαιδευτικοί που εργάζονται με τη νεολαία  

- Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 

 

Επιπλέον, όλες οι θέσεις δημοσίων υπαλλήλων (δηλ. κυβερνητικοί υπάλληλοι) είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένες. Το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για τις αυτές θέσεις εργασίας διαφέρει, αν και 

σχεδόν όλες απαιτούν είτε επαγγελματική κατάρτιση είτε πτυχίο πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι 

κανονισμοί ισχύουν μόνο για όσους ασκούν εποπτεία (δηλαδή «Betriebsleiter») ή για τους ιδιοκτήτες 

μιας επιχείρησης (αυτοαπασχόληση). Παραδείγματα  τέτοιων επαγγελμάτων είναι: 

- Ξυλουργοί 

- Βαφείς  

- Τεχνικοί αυτοκινήτων 

- Ηλεκτρολόγοι 

- Αρτοποιοί 

- Κομμωτές 

- Οπτικοί 

 

Για να αναγνωριστεί ένας τίτλος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, συγκρίνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται για το επάγγελμα αυτό στη Γερμανία. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφεται ακριβώς στο 

Κεφάλαιο 5 "Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων". 
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Περίγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 

Γερμανία και οι επιλογές επαγγελματικής κατάρτισης 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχολεία στο γερμανικό σχολικό σύστημα. Βασικά υπάρχει η 

δυνατότητα από όποιο σχολείο και να αρχίσει κάποιος, να φτάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης 

και να συνεχίσει σε ένα ανώτερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Εκπαιδευτικό σύστημα 

Στη Γερμανία, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύστημα, το σχολικό σύστημα είναι θέμα των 

ομοσπονδιακών κρατιδίων. Η ακόλουθη επισκόπηση του σχολικού συστήματος στη Γερμανία μπορεί 

να διαφέρει σε ορισμένα θέματα στα διάφορα ομοσπονδιακά κρατίδια. 

 

Το δημοτικό σχολείο είναι το πρώτο και κοινό για όλους σχολείο. Περιλαμβάνει την 1
η
 έως την 4

η
 

τάξη  και έχει ως στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη όλων των μαθητών. Τα δημοτικά σχολεία 

αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων, στην έναρξη της κατανόησης και στην ανάπτυξη των 

ενδιαφερόντων των μαθητών. Μετά την τέταρτη χρονιά πραγματοποιείται η μετάβαση σε ένα από τα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συναποφασίζουν, σύμφωνα 

με την πρόοδο του μαθητή, ποιο είναι το καταλληλότερο γι’ αυτόν σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Υπάρχουν τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το Mittelschule, το Realschule 

και το Gymnasium. 

 

Το Mittelschule παρέχει γνώση μέσω της πρακτικής. Οι τάξεις επικεντρώνονται έντονα στο 

περιεχόμενο που σχετίζεται με τα επαγγέλματα. Το Mittelschule περιλαμβάνει τα έτη 5 έως 9 ή 5 με 

10. Μετά το 9
ο
 έτος, οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν το Mittelschule με ένα ειδικό δίπλωμα που 

αποκτάται στο 10
ο
 έτος του κλάδου για το Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον 

κατάλληλο μέσο όρο κατά τη φάση της πιστοποίησης. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία εισόδου στην 

επαγγελματική ζωή (ή σε επαγγελματική σχολή, διπλή επαγγελματική εκπαίδευση). Μετά το 10
ο
 έτος, 

οι μαθητές μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Mittelschule και 

επίσης μπορούν να εισέλθουν στην επαγγελματική ζωή (επαγγελματική σχολή, διπλή επαγγελματική 

εκπαίδευση) ή να  συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευση μέσω τεχνικού κολλεγίου ή σχολείου 

(εισαγωγική τάξη). 
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Το Realschule περιλαμβάνει τα 

χρόνια από 5 έως 10 ετών. Εκτός 

από μια καλά θεμελιωμένη γενική 

εκπαίδευση, παρέχει επίσης βασικές 

γνώσεις για την επαγγελματική 

κατάρτιση. Μετά την τελευταία 

τάξη οι μαθητές αποκτούν το Γενικό 

Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει 

στον μαθητή να εισέλθει στην 

επαγγελματική ζωή (επαγγελματική 

σχολή, διπλή επαγγελματική 

κατάρτιση) ή να μεταβεί στα τεχνικά 

κολέγια ή στο Gymnasium. 

 

Το Gymnasium αφορά την ηλικία 

από 5 έως 12 ετών και προσφέρει 

μια σε βάθος γενική εκπαίδευση, η 

οποία είναι απαραίτητη για 

πανεπιστημιακές σπουδές. Στη 12
η
 

τάξη και μετά τις τελικές εξετάσεις, 

οι μαθητές αποκτούν το δίπλωμα 

γενικής πιστοποίησης για την είσοδό 

τους στο πανεπιστήμιο (Allgemeine 

Hochschulreife). 

 

Το  Berufsschule (Επαγγελματική 

σχολή) περιλαμβάνει τα έτη 10 έως 

12 ή13 και προσφέρει γνώσεις 

γενικής εκπαίδευσης καθώς και 

θεωρητικές επαγγελματικές γνώσεις 

στο διπλό σύστημα. Το δίπλωμα που 

αποκτούν οι μαθητές αποτελεί 

συγχρόνως πτυχίο επαγγελματικής 

κατάρτισης και πιστοποιητικό 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους επιτρέπει να εισέλθουν στην επαγγελματική ζωή ή να 

εισέλθουν στην ανώτερη επαγγελματική σχολή (Berufsoberschule). 

 

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή (Berufsoberschule) συνδυάζεται από το 2008 με το τεχνικό 

κολλέγιο (Fachoberschule) και περιλαμβάνει τις τάξεις 11 με 13. Ο 13
ος

 χρόνος του τεχνικού 

κολλεγίου οδηγεί στην απόκτηση ειδικών προσόντων για την είσοδο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για 
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εξειδικευμένα θέματα και στην απόκτηση γενικών προσόντων για την είσοδο σε πανεπιστήμια σε 

περίπτωση που απαιτείται μια δεύτερη ξένη γλώσσα. 

Επιπλέον, υπάρχουν τεχνικές σχολές στη Γερμανία, για παράδειγμα, για τεχνικούς, εξειδικευμένους 

τεχνίτες, εμπορικές τεχνικές σχολές, τεχνικές σχολές οικιακής οικονομίας και κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η τεχνική σχολή αποτελείται από 1 έως 4 σχολικά έτη, σε μερικές περιπτώσεις με μαθήματα μερικής 

φοίτησης σε διάφορες κατευθύνσεις εκπαίδευσης 

Η τεχνική ακαδημία έχει κύκλο μαθημάτων διάρκειας 2 έως 3 ακαδημαϊκών ετών και προσφέρει 

ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Το δίπλωμα που παρέχεται είναι μια τελική κρατική 

εξέταση που επιτρέπει να σπουδάσει κάποιος μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. 

(https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf 

https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html)  

 

Σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία, που προσφέρουν 

διάφορα προσόντα και επαγγελματικές διαδρομές. Υπάρχουν Πανεπιστήμια, Πανεπιστήμια 

Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) / Κολέγια, Τεχνικά Κολέγια, Κολέγια Μουσικής και 

Καλών Τεχνών, Κολέγια Κατάρτισης Καθηγητών, Σχολεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 (http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)   

 

Το Διπλό Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Ένας τρόπος κατάρτισης για τη μελλοντική απασχόληση στη Γερμανία είναι η επιδίωξη ενός διπλού 

προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Τέτοια προγράμματα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για 

εκπαίδευση μέσω της εργασίας και εργασιακής εμπειρίας. Συνήθως διαρκούν δύο με τριάμισι χρόνια 

και περιλαμβάνουν θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία. Οι συμμετέχοντες περνούν μία ή δύο μέρες την 

εβδομάδα, ή μερικές εβδομάδες, σε μια επαγγελματική σχολή που ονομάζεται "Berufsschule" όπου 

αποκτάνε τις θεωρητικές γνώσεις που θα χρειαστούν για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Το υπόλοιπο 

διάστημα το περνούν στην εταιρεία, όπου μαθαίνουν πώς λειτουργεί. Ο συνδυασμός αυτός, θεωρίας 

και πρακτικής δίνει ένα ξεκίνημα για την αγορά εργασίας. Υπάρχουν περίπου 350 επίσημα 

αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη Γερμανία. Συνήθως ξεκινούν την 1
η
 Αυγούστου ή την 

1
η
 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης λαμβάνουν μηνιαίο μισθό από την εταιρεία στην οποία εργάζονται. Κατά μέσο όρο, ένας 

ασκούμενος κερδίζει περίπου 795 ευρώ ακαθάριστα, αλλά αυτό εξαρτάται από το επάγγελμα και την 

περιοχή και μπορεί να είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο. Οι μαθητές δικαιούνται τουλάχιστον 24 

εργάσιμες ημέρες ή τέσσερις εβδομάδες άδειας, αλλά μπορεί να πάρουν άδεια μόνο κατά τη διάρκεια 

των σχολικών διακοπών. 

Οι μαθήματα περιλαμβάνουν Γερμανικά, Αγγλικά και κοινωνικές σπουδές. Τα δύο τρίτα των 

μαθημάτων  επικεντρώνονται σε θέματα που είναι σημαντικά για το μελλοντικό επάγγελμα. Μετά το 

πρώτο μισό του προγράμματος κατάρτισης υπάρχει μια εξέταση ώστε να εκτιμηθεί τι έχει μάθει ο 

μαθητής στο σχολείο και πώς εφαρμόζει τις αυτές γνώσεις στην εταιρεία. Επιπλέον, υπάρχουν τελικές 

εξετάσεις στο τέλος της εκπαίδευσης που συνήθως διεξάγονται στα γερμανικά. 

https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf
https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html
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Επαγγελματική Κατάρτιση βασισμένη στο σχολείο  

Η επαγγελματική κατάρτιση βασισμένη στο σχολείο διαφέρει από το διπλό σύστημα κατάρτισης στο 

ότι περνάει κανείς λιγότερο χρόνο κατάρτισης στην επιχείρηση. Οι μαθητευόμενοι διδάσκονται τη 

θεωρία και την πρακτική της μελλοντικής τους δουλειάς σε μια επαγγελματική σχολή, που ονομάζεται 

Berufsfachschule ή Berufskolleg. Παράλληλα περνούν μεγάλα διαστήματα πρακτικής άσκησης 

δουλεύοντας σε μια εταιρεία ή ένα κοινωνικό ίδρυμα όπου μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που 

απέκτησαν στο σχολείο. Αυτή η μορφή επαγγελματικής κατάρτισης είναι πολύ συχνή στη 

νοσηλευτική, στη βιομηχανία σχεδιασμού / δημιουργίας και στους τομείς των επιχειρήσεων και της 

μηχανικής. Η σχολική επαγγελματική κατάρτιση διαρκεί συνήθως μεταξύ ενός και τριών ετών. 

Προσφέρεται από κρατικά και ιδιωτικά σχολεία, τα οποία συχνά έχουν δίδακτρα. Σε αντίθεση με το 

διπλό σύστημα κατάρτισης, οι ασκούμενοι δεν λαμβάνουν μισθό κατά τη διάρκεια αυτής της 

επαγγελματικής κατάρτισης, με μόνη εξαίρεση τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης/ νοσηλευτικής 

όπου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε νοσοκομεία για μεγάλα διαστήματα πρακτικής άσκησης. Αυτοί 

οι εκπαιδευόμενοι πληρώνονται για ολόκληρο το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους. Για παράδειγμα: μια 

ασκούμενη νοσοκόμα θα κερδίζει ακαθάριστα 956 ευρώ/ μήνα το πρώτο έτος, 1.017 ευρώ στη δεύτερη 

χρονιά και 1.118 ευρώ στο τρίτο έτος. 

Διπλά επαγγελματικά πτυχία 

To διπλό επαγγελματικό πτυχίο (ausbildungsintegriertes duales Studium) είναι μια ειδική μορφή 

πτυχίου. Συνδυάζει σπουδές σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το πανεπιστήμιο ή το 

Berufsakademie και την κατάρτιση δουλεύοντας σε μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει την απόκτηση τόσο 

ενός πτυχίου όσο και ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος. Αυτού του είδους τα 

προγράμματα σπουδών απόκτησης  διπλού πτυχίου είναι ιδιαίτερα κοινά στους τομείς της 

επιχειρηματικότητας και της μηχανικής (π.χ. σπουδές στην επιχειρηματικότητα, μηχανολογία ή 

πληροφορική). Σε αντίθεση με τα κανονικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα διπλά 

επαγγελματικά πτυχία δεν επικεντρώνονται κυρίως στις ακαδημαϊκές σπουδές. Εκτός από τη θεωρία 

που διδάσκεται σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στο Berufsakademie, οι φοιτητές 

πραγματοποιούν κατάρτιση δουλεύοντας σε μια επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν την 

απαραίτητη εργασιακή εμπειρία που τους ανοίγει πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Επιπλέον, 

λαμβάνουν μισθό όπως οποιοσδήποτε άλλος ασκούμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην 

επιχείρηση. Τα διπλά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διαρκούν συνήθως τρία με πέντε 

χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το επαγγελματικό μέρος περιορίζεται σε δύο χρόνια έτσι ώστε 

να υπάρξει αρκετός χρόνος για το θεωρητική κατάρτιση. Σε αυτό το είδος των σπουδών μπορεί να 

συμμετάσχει κάποιος μόνο εάν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για τα γερμανικά πανεπιστήμια. Το 

πρώτο βήμα είναι να αιτηθεί κάποιος σε μια εταιρεία που θα είναι υπεύθυνη για την πρακτική του 

κατάρτιση. Στη συνέχεια, πρέπει να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία 

αυτή. 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

Υπάρχει δυνατότητα κάποιος να συνεχίσει την κατάρτιση προκειμένου να αποκτήσει επιπλέον 

προσόντα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα είτε περαιτέρω εξειδίκευσης και προώθησης της καριέρας ή να 

ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση. Ο διαθέσιμος και καταλληλότερος τύπος συνεχιζόμενης 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης για κάθε σπουδαστή εξαρτάται από το χώρο και το επάγγελμα το οποίο 

ασκεί.  

 

Χειροτεχνίες (Crafts) 

Μετά από μια κατάρτιση τεχνίτη, είναι δυνατόν να γίνει κάποιος ειδικός τεχνίτης. Αυτό θα οδηγήσει 

στο γερμανικό τίτλο Meister, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο προσόν. Πολλοί άνθρωποι που 

έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα συνεχιζόμενης κατάρτισης ως μάστερ εργάζονται σε ηγετικές θέσεις ή 

δημιουργούν δική τους επιχείρηση. Επιπλέον, ως Meister μπορούν να πάρουν και δικούς τους  

εκπαιδευόμενους. 

 

Μηχανική  

Οι εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών ή της μηχανολογίας, μπορούν να συνεχίσουν τη 

κατάρτισή τους για να γίνουν πιστοποιημένοι μηχανικοί (staatlich geprüfter Techniker). Η εκπαίδευση 

πλήρους παρακολούθησης διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια και περιλαμβάνει μαθήματα σε ανώτερη 

επαγγελματική σχολή (αποκαλούμενη Fachschule). Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι δίνουν 

γραπτές κρατικές εξετάσεις. Όταν συνεχίζει κάποιος την κατάρτιση για να γίνει μάστερ ή 

πιστοποιημένος μηχανικός μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει το οικονομικό βοήθημα Meister-BAföG. 

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας: http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-

germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf)    

 

Διοικητική Δομή για τη ρύθμιση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και όλα τα προγράμματα κατάρτισης, ρυθμίζονται από το 

κρατικό και ομοσπονδιακό δίκαιο. Ο κρατικός νόμος παρέχει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ενεργούν τα κράτη. Οι ακόλουθοι νόμοι είναι οι κρατικοί νόμοι που διαμορφώνουν τη γενική 

εκπαιδευτική πολιτική, όπως το δικαίωμα κάθε γονέα να αποφασίσει ποιο μάθημα θρησκευτικών θα 

παρακολουθήσουν τα παιδιά τους.  

Οι κρατικοί αυτοί νόμοι ορίζουν και τις αρμοδιότητες των Πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. 

• Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

• Hochschulrahmengesetz (HRG) 

• Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

• Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (ABFG) 

• Handwerksordnung (HwO) 

• Sozialgesetzbuch III (SGB III) 

• Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) 

• Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

• Bundespersonalvertretungsgesetz (B PersVG) 

• Ethik-Rat-Gesetz (EthRG) 

Επιπλέον, στο Άρθρο 30 (Grundgesetz) τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν την πολιτιστική κυριαρχία. Για 

το λόγο αυτό τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν την ευθύνη για τη διοίκηση, την οργάνωση και τη 

νομοθεσία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά νομικά 

πλαίσια αναγνώρισης τίτλων σπουδών και επαγγελμάτων και ως εκ τούτου η διοικητική δομή για τη 

http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf
http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf
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ρύθμιση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών μπορεί να διαφέρει από το ένα ομόσπονδο 

κράτος στο άλλο. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε ένα 

ομοσπονδιακό κράτος μπορεί να μην μπορεί να διδάξει σε άλλο ομοσπονδιακό κράτος. 

Ο Νόμος περί Αναγνώρισης περιλαμβάνει τον Νόμο περί Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων 

(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG) υπό την ευθύνη του BMBF καθώς και διατάξεις για 

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε περίπου 60 ομοσπονδιακούς νόμους και 

κανονισμούς που διέπουν τα επαγγέλματα, όπως τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης (Medical 

Practitioners' Code, Nursing Act) και των τεχνιτών (Crafts Trades Law). 

Τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν επίσης τη δική τους νομοθεσία σχετικά με τα επαγγέλματα για τα οποία 

είναι υπεύθυνα (π.χ. εκπαιδευτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επαγγέλματα στις κοινωνικές υπηρεσίες). 

Όλη η κρατική νομοθεσία για την αναγνώριση τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Ιουλίου 2014. Προκειμένου να 

υπάρξει μια τυποποιημένη εθνική διαδικασία για άτομα με προσόντα που έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να ανοίξει η διαδικασία αναγνώρισης 

προσόντων των ατόμων των τρίτων χωρών σε όλα τα επαγγέλματα - ιδίως σε επαγγέλματα που 

παρουσιάζουν έλλειψη όπως οι εκπαιδευτικοί και οι μηχανικοί. 

 (Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html)  

Επιπλέον, για διάφορα πιστοποιητικά είναι υπεύθυνα διαφορετικά ιδρύματα, δηλαδή για όλους τους 

τίτλους των τεχνικών/ πρακτικών επαγγελμάτων, υπεύθυνα για τον έλεγχο της ισοτιμίας τους με 

γερμανικούς επαγγελματικούς τίτλους είναι τα επιμελητήρια κάθε ομοσπονδιακού κρατιδίου. Το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε κάθε ομοσπονδιακό κρατιδίου είναι υπεύθυνο για την 

αναγνώριση των σχολικών πιστοποιητικών. Τα ιατρικά επιμελητήρια είναι υπεύθυνα για την 

αναγνώριση των σπουδών της ιατρικής. Οπότε, εξαρτάται από το ομοσπονδιακό κρατίδιο στο οποίο 

επιθυμεί κάποιος να πάει σχολείο ή παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή να εργαστεί. 

Ανάλογα με το επάγγελμα κάποιου, ορίζεται και ποιος είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των τίτλων 

του επαγγέλματος. Για να πληροφορηθεί κάποιος ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση 

του επαγγελματικού του τίτλου ή των σχολικών του πιστοποιητικών για να εισέλθει στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας έχει αναπτύξει ένα εργαλείο διαδικτύου σε 

διάφορες γλώσσες: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/  

Απλά πρέπει να πληκτρολογήσει κανείς το επάγγελμα και αν ψάχνει για άδεια εργασίας ή για να 

συμμετάσχει στα προγράμματα εκπαίδευσης και που βρίσκεστε και ο ιστότοπος θα παρέχει τις 

πληροφορίες στον αρμόδιο φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Νομοθετικώς κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο εξηγήσαμε ήδη ότι η Γερμανία έχει πολλούς προστατευμένους επαγγελματικούς 

τίτλους. Θα ήταν ευκολότερο να απαριθμήσετε τα επαγγέλματα που δεν προστατεύονται. Το σύνθετο 

αυτό σύστημα αντικατοπτρίζεται από τις διατάξεις αναγνώρισης για την αναγνώριση των 

προστατευόμενων επαγγελματικών τίτλων. Το ακόλουθο κεφάλαιο περιγράφει τις διατάξεις 

αναγνώρισης και τις συναφείς απαιτήσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων.  

 

https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/
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Απαιτήσεις για τους πολίτες της ΕΕ, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της 

Ελβετίας 

Οι πολίτες της ΕΕ, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας μπορούν να 

ξεκινήσουν επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία οποιαδήποτε στιγμή. Δεν χρειάζονται visa για 

είσοδό τους στη Γερμανία ή την έναρξη ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Εάν 

επιθυμούν να ζήσουν στη Γερμανία, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να εγγραφούν ως 

κάτοικοι σε ένα τοπικό γραφείο μητρώου (που ονομάζεται Einwohnermeldeamt ή Bürgeramt). 

Προϋποθέσεις για τους πολίτες άλλων χωρών 

Οι πολίτες από άλλες χώρες μπορούν να ξεκινήσουν επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία 

οποιαδήποτε στιγμή. Για να πράξουν κάτι τέτοιο θα χρειαστούν visa για την έκδοση της οποίας πρέπει 

να υποβάλουν αίτηση στη γερμανική πρεσβεία της χώρας τους. Για να εκδώσουν visa, πρέπει να:  

- έχουν βρει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με μια γερμανική εταιρεία. 

- Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης να έχει εγκρίνει την επαγγελματική τους 

κατάρτιση εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι Γερμανοί υποψήφιοι ή υποψήφιοι από προνομιακή χώρα (όπως 

χώρα της ΕΕ) για την αντίστοιχη θέση. Οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο από γερμανικό σχολείο 

στο εξωτερικό απαλλάσσονται από τη διάταξη αυτή. Επιπλέον, οι συνθήκες απασχόλησης δεν πρέπει 

να είναι διαφορετικές από εκείνες των Γερμανών εργαζομένων. 

- Η αίτηση για visa πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ικανότητα των 

ατόμων να βγάζουν τα προς το ζην, ανεξάρτητα αν θα παρακολουθήσει διπλό πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή βασισμένο στο σχολείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την έναρξη 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στο σχολείο, καθώς τα περισσότερα προγράμματα δεν 

πληρώνονται. Για όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης για έκδοση visa και περαιτέρω 

πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς  στις γερμανικές πρεσβείες σε οποιαδήποτε χώρα. 

Οι φοιτητές επιτρέπεται να εργάζονται έως και δέκα ώρες την εβδομάδα σε εργασία που δεν 

σχετίζεται με την επαγγελματική τους κατάρτιση, για παράδειγμα, να εργάζεται κάποιος σε εστιατόριο 

ενώ ασκεί το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού. 

Προϋποθέσεις για πρόσφυγες 

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας εξαρτάται από το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα. Μόνο οι 

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με άδεια διαμονής (τόσο προσωρινής όσο και μόνιμης) έχουν απεριόριστη 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Όλοι οι πρόσφυγες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία χορήγησης ασύλου καθώς και 

εκείνοι που η αίτησή τους έχει απορριφθεί υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς που δεν σχετίζονται με 

τα προσόντα που μπορούν να έχουν και την αναγνώριση αυτών. Αυτοί οι ειδικοί κανονισμοί ισχύουν 

για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα, μη κατοχυρωμένα και  ελεύθερα επαγγέλματα. Κατά τους τρεις 

πρώτους μήνες από την άφιξή τους στη Γερμανία, οι πρόσφυγες αποκλείονται πλήρως από την αγορά 

εργασίας. Η περίοδος των τριών μηνών μπορεί να παραταθεί το πολύ σε έξι μήνες απαιτώντας από τον 

πρόσφυγα να ζήσει σε εγκαταστάσεις υποδοχής που διοικούνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Μετανάστευσης και Προσφύγων. Οι αιτούντες άσυλο από ασφαλείς χώρες προέλευσης (κατάλογος 

των χωρών αυτών, υπάρχει στο τέλος του κεφαλαίου) απαγορεύεται να εργάζονται καθ' όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού αναστολής της απέλασης δεν 
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επιτρέπεται να εργαστούν εάν δεν συμμορφώνονται με τους όρους απέλασή τους ή παύσης της 

διαμονής τους.  

Οι υπόλοιποι πρόσφυγες που έχουν ακόμα άσυλο ή εκείνοι που η αίτησή τους έχει απορριφθεί αλλά 

δεν έχουν ακόμη απελαθεί, μπορούν να εργαστούν με τη σχετική άδεια. Αυτή η άδεια εργασίας 

κατατίθεται  στο τοπικό Γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (στο εξής «Γραφείο Αλλοδαπών», 

στα Γερμανικά "Ausländerbehörde"), το οποίο στη συνέχεια ζητά άδεια από την Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία Απασχόλησης. Το άτομο που αναζητά εργασία δεν χρειάζεται να αποκτήσει το ίδιο την 

άδεια των Υπηρεσιών Απασχόλησης. 

Η έγκριση της Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανάληψη εργασίας είναι επίσης γνωστή ως σειρά 

προτεραιότητας. Τρία κριτήρια εξετάζονται εδώ: 

• ο αντίκτυπος της απασχόλησης στην αγορά εργασίας 

• εάν υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι αιτούντες με προτεραιότητα, 

• και οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας 

Επομένως, με την σειρά προτεραιότητας βεβαιώνεται ότι η ανάληψη της θέσης εργασίας από 

αλλοδαπό αιτούντα δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και ότι κανένας άλλος 

εργαζόμενος με  προτεραιότητα (Γερμανοί υπήκοοι, πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 

άλλοι αλλοδαποί με προτεραιότητα) δεν διατίθενται για την κενή θέση. 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης μπορεί επίσης να καθορίσει ότι η κατοχή κενών θέσεων 

από αλλοδαπούς εργαζόμενους δικαιολογείται σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την αγορά εργασίας 

και την πολιτική ένταξης για μεμονωμένες επαγγελματικές ομάδες ή βιομηχανίες. Αυτές μπορούμε να 

τις βρούμε στο "θετικό κατάλογο" στο www.arbeitsagentur.de/positivliste. Η ξεχωριστή επισκόπηση 

των συνθηκών εργασίας βασίζεται στη συγκεκριμένη δουλειά και αποσκοπεί στην αποτροπή της 

εκμετάλλευσης των εργαζομένων που δεν έχουν απεριόριστη άδεια εργασίας. 

Τον Αύγουστο του 2016, η σειρά προτεραιότητας αναστέλλεται προσωρινά για περισσότερα από τα 

δύο τρίτα της Γερμανίας, δημιουργώντας προβλήματα σε περιοχές όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται. 

Όλες αυτές οι περιοχές βρίσκονται εντός των κρατών του Mecklenburg - Vorpommern (Mecklenburg - 

West Pomerania), North - Rhine Westphalia and Bavaria (λεπτομερής κατάλογος στο τέλος του 

κεφαλαίου). 

Εξάλλου, από τη στιγμή που κάποιος μένει στη Γερμανία για 15 μήνες μόνο η συγκρισιμότητα των 

συνθηκών εργασίας επανεξετάζεται μέχρις ότου ολοκληρωθούν τέσσερα έτη διαμονής, οπότε η 

απασχόληση απαλλάσσεται εντελώς από την άδεια. 

Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που η άδεια του Οργανισμού Απασχόλησης δεν είναι 

απαραίτητη: Αυτές αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, τις πρακτικές άσκησης για περαιτέρω 

κατάρτιση, την εθελοντική εργασία ή τα άτομα με υψηλά προσόντα που αναλαμβάνουν εργασία. Το αν 

η συγκεκριμένη εργασία απαλλάσσεται από την άδεια ελέγχεται από την αρχή της μετανάστευσης για 

κάθε μεμονωμένη περίπτωση. 

http://www.arbeitsagentur.de/positivliste
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Όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση και την αυτοαπασχόληση, τα άτομα που έχουν άδεια 

διαμονής ή προσωρινή αναστολή του καθεστώτος απέλασης μπορούν να εργαστούν ως προσωρινά 

εργαζόμενοι. Ωστόσο, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σχετικά με την προηγούμενη έγκριση. 

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση (αυτοαπασχόληση). Τα 

άτομα που έχουν άδεια διαμονής δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αντιθέτως, 

τα άτομα που έχουν προσωρινή αναστολή του καθεστώτος απέλασης μπορούν, εάν η αρχή 

μετανάστευσης την έχει εγκρίνει.  

Προϋποθέσεις για ανήλικους πρόσφυγες 

Ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής τους, τα παιδιά προσφύγων έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα 

τα άλλα παιδιά στη Γερμανία. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και το Άρθρο 14 της Οδηγίας της ΕΕ για την Υποδοχή, της 26
ης

 Ιουνίου 

2013, τα παιδιά πρόσφυγες έχουν δικαίωμα ίσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, 

δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την είσοδο των ανηλίκων προσφύγων στο 

γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν το σχολείο. 

(http://www.netzwerk-kinderrechte.de/en/our-topics/refugee-children.htm)  

Απαιτούμενα πιστοποιητικά 

Το είδος του τίτλου σπουδών που χρειάζεται ένα άτομο για επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία 

εξαρτάται από το επάγγελμα και το πρόγραμμα που το ενδιαφέρει. 

Διπλή Επαγγελματική Κατάρτιση  

Προκειμένου κάποιος να ξεκινήσει μια κατάρτιση σε μια εταιρεία στη Γερμανία, δεν απαιτείται 

κάποιος απολυτήριος τίτλος. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει σύμφωνα με την κρίση της ποια είναι τα 

απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων. Ωστόσο, αν μια εταιρεία έχει πολλούς υποψηφίους, ένας 

απολυτήριος τίτλος  

από το σχολείο, καλά αποτελέσματα και επαρκείς γνώσεις γερμανικών μπορεί να είναι το κλειδί για να 

πάρει κάποιος τη θέση. 

Στο BERUFENET κάποιος μπορεί να δει πόσες πιθανότητες έχει ως εκπαιδευόμενος σε ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα. Σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί κανείς να αναζητήσει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και να δει τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

πρόγραμμα αυτό. 

Επαγγελματική Κατάρτιση με βάση το σχολείο  

Για να γίνει κάποιος δεκτοί στο Berufsfachschule ή στο Berufskolleg πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη 

γενική εκπαίδευση και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό απολυτηρίου από σχολείο ισοδύναμο είτε 

με το Gymnasium είτε με το Realschule. Για κάποια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

απαιτείται επίσης να αποδείξει ότι έχει ήδη κάποια εργασιακή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα (π.χ. μέσω 

πρακτικής άσκησης). Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα κατάρτισης ενδέχεται να έχουν ελάχιστα όρια 

ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε διάφορα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, διατίθενται στο BERUFENET. 

Διπλά επαγγελματικά πτυχία 

http://www.netzwerk-kinderrechte.de/en/our-topics/refugee-children.htm
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Για να γίνει κάποιος δεκτός σε διπλό επαγγελματικό πτυχίο που συνδυάζει ακαδημαϊκές σπουδές και 

κατάρτιση σε μια επιχείρηση, απαιτούνται πιστοποιητικά εισόδου στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, 

απαιτείται υπογεγραμμένη σύμβαση κατάρτισης με την εταιρεία. 

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας: http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-

germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf) 

 

Πανεπιστήμια 

Ανάλογα με το είδος του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απαραίτητος τίτλος εισόδου είναι το 

Hochschulreife / Abitur (γενική εκπαίδευση που επιτρέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το 

Abitur) ή το πτυχίο τεχνικής εκπαίδευσης (Fachhochschulreife). Σε περιπτώσεις τίτλων σπουδών της 

αλλοδαπής, τα διεθνή ακαδημαϊκά γραφεία (Akademische Auslandsämter) των ιδρυμάτων ή της 

υπηρεσίας "uni-assist" αποφασίζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τα ίδια τα ιδρύματα 

αποφασίζουν σε ποιο βαθμό οι πιστωτικές μονάδες που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα μπορούν να 

υπολογιστούν για σπουδές στη Γερμανία (βλέπε Κεφάλαιο 4.1.2). 

 (http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)  

Για τους πολίτες της ΕΕ της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας για να 

εισαχθούν στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε ένα 

Γερμανικό Πανεπιστήμιο εκτός από το απολυτήριο τίτλο του σχολείου, χρειάζεται επίσης να κατέχουν 

γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Δεν χρειάζονται visa για να σπουδάσουν στη Γερμανία. 

Για να εγγραφούν υποψήφιοι από τρίτες χώρες σε γερμανικό πανεπιστήμιο ως φοιτητές χρειάζονται, 

εκτός από απολυτήριο, που αντιστοιχεί στο γερμανικό Hochschulreife, και visa για την οποία μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Αν το απολυτήριό τους δεν 

αντιστοιχεί στο Γερμανικό Hochschulreife/Abitur, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν και να 

περάσουν μια γραπτή εξέταση αξιολόγησης πριν υποβάλουν αίτηση σε Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Η 

γραπτή εξέταση αξιολόγησης είναι πάντοτε σχετική με το θέμα και διαφορετική για τα πανεπιστήμια 

των εφαρμοσμένων επιστημών και των πανεπιστημίων. Για να προετοιμαστεί κανείς για τις εξετάσεις 

αυτές, μπορεί να εγγραφτεί σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα στο Studienkolleg, το οποίο κανονικά 

διαρκεί ένα χρόνο. (https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-

studying/citizenship.html)  

 

Προϋποθέσεις γνώσης ξένης γλώσσας  

Η ικανοποιητική γνώση Γερμανικής γλώσσας που απαιτούνται για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, 

πρέπει να αποδεικνύονται με εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας. Υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές 

απόδειξης της γλωσσικής επάρκειας σε διάφορα ιδρύματα και προγράμματα στο Πανεπιστήμιο: 

- DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 

(Εξετάσεις Εισαγωγής Πανεπιστημίου Γερμανικών γλωσσών για αλλοδαπούς υποψηφίους) 

- TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Τεστ της γερμανικής ως ξένης γλώσσας) 

- GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts (Δίπλωμα Γερμανικής 

Γλώσσας του Ινστιτούτο Goethe) 

http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf
http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-in-germany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html
https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-studying/citizenship.html
https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-studying/citizenship.html
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- DSD - Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II (Γερμανικό Δίπλωμα της 

Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Επίπεδο ΙΙ) 
(https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium/staatsbuergerschaft.htm) 

Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων καθώς και τίτλων σπουδών και για την 

απόκτηση άδειας άσκησης (νομοθετικά κατοχυρωμένων) επαγγελμάτων 

Οι επαγγελματικοί τίτλοι και οι τίτλοι σπουδών καθώς και η αναγνώριση των προσόντων ορίζονται 

από το κρατικό και ομοσπονδιακό δίκαιο. Ο ομοσπονδιακός νόμος που ρυθμίζει την αναγνώριση των 

τίτλων της αλλοδαπής αποκαλείται νόμος για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων 

(Professional Qualifications Assessment Act - PQAA, στη γερμανική γλώσσα: 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG). Ο νόμος αυτός είναι η βάση για την αναγνώριση της 

ισοτιμίας ενός τίτλου της αλλοδαπής με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο. Η ισοδυναμία σημαίνει ότι το 

δίπλωμα της αλλοδαπής και το γερμανικό δίπλωμα επιτρέπουν την εκτέλεση συγκρίσιμων εργασιών. 

Δεν υπάρχει ισοδυναμία όταν οι δεξιότητες από την κατάρτιση στην αλλοδαπή ή η διάρκειά αυτής 

διαφέρουν σημαντικά από τη γερμανική κατάρτιση. Ωστόσο, αυτές οι σημαντικές διαφορές μπορούν 

να αντισταθμιστούν με την απόδειξη πρόσθετων προσόντων ή επαγγελματικής εμπειρίας. Από την 1
η
 

Απριλίου του 2012, όποιος έχει αναγνωρισμένο εθνικό τίτλο που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, μπορεί 

να μπει στη διαδικασία αξιολόγησής του ‘ώστε να καθοριστεί σε ποιο βαθμό τα προσόντα του είναι 

ισοδύναμα με ένα αντίστοιχο γερμανικό δίπλωμα.  http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/  

Τα διάφορα πιστοποιητικά, αναγνωρίζονται από διαφορετικές αρχές. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε 

ποιο πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από ποιον και πώς. 

 

Αναγνώριση απολυτήριων τίτλων σπουδών 

Η αναγνώριση των σχολικών επιτευγμάτων που αποκτώνται σε μια ξένη χώρα επικεντρώνεται στους 

απολυτήριους τίτλους. Οι  απολυτήριοι τίτλοι της αλλοδαπής μπορούν να θεωρηθούν, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, ισοδύναμοι με τα γερμανικά πιστοποιητικά. Τα γραφεία των ομοσπονδιακών κρατιδίων 

(Länder) για την αναγνώριση των πιστοποιητικών, καθιερώνουν την ισοτιμία τους με το γερμανικό 

απολυτήριο της δευτεροβάθμιας ή της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματικούς 

σκοπούς, για παράδειγμα για επαγγελματική κατάρτιση. Οι αρμόδιες αρχές απαριθμούνται στη βάση 

δεδομένων anabin. Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης σχολική φοίτησης, οι πιστωτικές μονάδες που 

έχουν συγκεντρώσει τα άτομα αυτά ως τότε δεν υπόκεινται σε διαδικασία επίσημης αναγνώρισης. Οι 

αποφάσεις σχετικά με τις σχολικές πιστωτικές μονάδες που αποκτήθηκαν από νέους που δεν έχουν 

ακόμη ολοκληρώσει τη σχολική τους εκπαίδευση και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε γερμανικό 

σχολείο, λαμβάνονται από τον διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου σε συνεννόηση με την υπεύθυνη 

εκπαιδευτική αρχή, συνήθως αφού ο υποψήφιος συμμετέχει σε γραπτές εξετάσεις και σε δοκιμαστικά 

μαθήματα. 

(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php) 

Αναγνώριση Πιστοποιητικών Ανώτατης Εκπαίδευσης - Δήλωση συγκρισιμότητας από το ZAB 

Η Δήλωση Συγκρισιμότητας είναι ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από το Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (Κεντρικό Γραφείο για την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - ZAB) το οποίο 

περιγράφει το τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και την επαγγελματική και ακαδημαϊκή 

https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium/staatsbuergerschaft.htm
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/
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του χρήση. Το πιστοποιητικό του ZAB μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη γερμανική αγορά 

εργασίας για τους κατόχους τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Είναι μια συγκριτική 

αξιολόγηση, αλλά όχι ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης. Η δήλωση καθορίζει τα γερμανικά προσόντα 

με τα οποία μπορεί να συγκριθεί το προσόν  της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

επιλογές που έχει κάποιος για τη συνέχιση των σπουδών του, τη νομική βάση για τη χρήση των 

ακαδημαϊκών του τίτλων και τη διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης. Η δήλωση δεν δημιουργεί 

καμία νομική απαίτηση. Μπορεί να εκδοθεί σε μακρά και σύντομη έκδοση. Και οι δύο εκδόσεις θα 

αποσταλούν μαζί. Η σύντομη έκδοση χρησιμοποιείται συνήθως ως περίληψη των εγγράφων της 

αίτησης και παρέχει πληροφορίες για τον εργοδότη ή την υπηρεσία απασχόλησης όσον αφορά τη 

σύγκριση του τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης με ένα γερμανικό πτυχίο. Η εκτενέστερη έκδοση 

χρησιμοποιείται όταν απαιτούνται λεπτομερέστερες πληροφορίες. Οι Δηλώσεις Συγκρισιμότητας 

εκδίδονται για πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτώνται παγκοσμίως. Το ZAB δεν παρέχει 

δηλώσεις για μη ολοκληρωμένα προγράμματα μαθημάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή για μαθήματα που 

δεν εντάσσονται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις συγκρισιμότητας δεν 

μπορούν να εκδοθούν για πιστοποιητικά σχολείου. (Γραμματεία του Συμβουλίου Συνδέσμου Υπουργών 

Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-

comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html) 

Δήλωση συγκρισιμότητας δεν μπορεί να εκδοθεί σε περιπτώσεις που αμφισβητείται η γνησιότητα ενός 

εγγράφου. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από φορέα αναγνωρισμένο ως ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια της χώρας καταγωγής.  

Για πτυχία από χώρες όπου η διαπίστευση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, το ολόκληρο το μάθημα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένο. Σε περίπτωση κοινού πτυχίου που αφορά γερμανικό ίδρυμα 

τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, δεν απαιτείται δήλωση συγκρισιμότητας, δεδομένου ότι έχει ήδη 

χορηγηθεί γερμανικό πτυχίο. Για τα πτυχία που αποκτώνται βάσει συμφωνιών διασυνοριακής 

συνεργασίας ή με τη συμμετοχή πολλών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (γνωστά ως 

franchising), όλα τα εμπλεκόμενα ιδρύματα πρέπει να αναγνωρίζονται ή να είναι διαπιστευμένα ως 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης. Επιπλέον, η 

ποιότητα των πτυχίων πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όλων των εμπλεκόμενων χωρών και πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των χωρών για την τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση. 

(Γραμματεία του Κέντρου Συνδέσμου των Κρατών Μελών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-

qualifications/criteria.html )  

Για την έκδοση μιας πρώτης Δήλωσης Συγκρισιμότητας, η χρέωση είναι 200€ και επιπλέον 100€ για 

την έκδοση οποιασδήποτε πρόσθετης δήλωσης. 
Πληροφοριακό δελτίο: http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-content/uploads/M6.6a_ZAB_Englisch.pdf   

(https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im-schulbereich.html)  

Αίτηση αναγνώρισης επαγγελμάτων 

Εάν η αίτηση αναγνώρισης έχει απορριφθεί, οι λόγοι για την μη αναγνώριση της ισοτιμίας των 

προσόντων πρέπει να αναγράφονται στην απόφαση, δηλαδή οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ξένων 

και των γερμανικών προσόντων πρέπει να τεκμηριώνονται. Επιπλέον, εάν η αναγνώριση ενός τίτλου 

για ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ζητήθηκε αλλά απορρίφθηκε, η απόφαση πρέπει να 

https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-content/uploads/M6.6a_ZAB_Englisch.pdf
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im-schulbereich.html
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περιλαμβάνει έναν κατάλογο μέτρων με τα οποία ο αιτών μπορεί να αποκτήσει ίσα προσόντα. Τα 

μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε εξέταση επαγγελματικών ικανοτήτων ή μια 

περίοδο προσαρμογής. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια κυβερνητική αρχή. Ο Νόμος περί 

Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (PQAA) ορίζει ποια αρχή είναι αρμόδια, ανάλογα με τον 

τομέα εργασίας. Αυτό θα εξεταστεί αργότερα. Επιπλέον, το PQAA απαριθμεί τα απαιτούμενα 

έγγραφα. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει: 

1) Ένα πίνακα με όλη την επαγγελματική και εκπαιδευτική πορεία του υποψηφίου καθώς και όλη 

του την εργασιακή εμπειρία 

2) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας   

3) Πιστοποιητικά των ολοκληρωμένων σπουδών  

4) Αποδεικτικά των προηγούμενων θέσεων εργασίας 

5) Δήλωση που αναγράφει ότι ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει προηγούμενη αίτηση για την 

αναγνώριση των προσόντων που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση 

Τα αποδεικτικά της ταυτότητας καθώς και των ολοκληρωμένων σπουδών και της εργασίας πρέπει να 

είναι τα πρωτότυπα έγγραφα ή επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα τους. Η επίσημη επικύρωση ενός 

αντιγράφου βεβαιώνει ότι είναι ταυτόσημη με το πρωτότυπο (δεν πιστοποιεί την αυθεντικότητα του 

πρωτοτύπου). Επικυρωμένα αντίγραφα να εκδίδονται από το δημαρχείο και από τους 

συμβολαιογράφους. Τα δημόσια σχολεία και τα πανεπιστήμια μπορούν να επικυρώσουν αντίγραφα 

των εγγράφων που τα ίδια έχουν εκδώσει. Η επικύρωση από συμβολαιογράφο είναι ακριβότερη από 

εκείνη ενός δημόσιου ιδρύματος. Επιπλέον, τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στα γερμανικά ή μαζί 

με επίσημες μεταφράσεις από πιστοποιημένο μεταφραστή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει 

περαιτέρω πληροφορίες από τον αιτούντα εάν ο προσδιορισμός της ισοδυναμίας το απαιτεί. Η 

πιστοποίηση της γνησιότητας ενός εγγράφου μπορεί να εκδοθεί μόνο από το προξενικό γραφείο (π.χ. 

πρεσβεία) της χώρας  στην οποία εκδόθηκε το πρωτότυπο έγγραφο. Η νομιμοποίηση των εγγράφων 

μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες αναγνώρισης. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να αποδείξει την πρόθεσή 

του να εργαστεί στο επάγγελμα για το οποίο επιθυμεί την αναγνώριση των προσόντων. Εκείνοι που 

έχουν κάνει αιτήσεις για  εργασία, καταθέτουν την αίτηση αυτή ή τα άτομα που έχουν δική τους 

επιχείρηση, καταθέτουν ως αποδεικτικό στοιχείο ένα επιχειρηματικό σχέδιο.  

Υπάρχουν πρόσθετες διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ενός νομοθετικά 

κατοχυρωμένου επαγγέλματος: εάν το επάγγελμα ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένο και στη χώρα 

προέλευσης τότε ο αιτών πρέπει να είχε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εργαστεί στο 

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη χώρα προέλευσης (εκτός εάν είχε απορριφθεί η χορήγηση 

άδειας στη χώρα καταγωγής για λόγους που δεν εμποδίζουν τη χορήγηση άδειας στη Γερμανία). Στην 

περίπτωση αυτή, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη 

χώρα προέλευσης πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση, δηλαδή να προστεθεί στον κατάλογο των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. Όπως προαναφέραμε, στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης σχετικά 

με ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, πρέπει να αναφερθούν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που 

θα αντισταθμίσουν τις διαφορές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν είτε περίοδο προσαρμογής είτε 

εξετάσεις επάρκειας. Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω κανονισμοί, ο αιτών μπορεί να επιλέξει μεταξύ των 

δύο. 
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Στο παρελθόν, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων που ήρθαν στη Γερμανία με επαγγελματικά 

προσόντα και προσόντα κατάρτισης μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των προσόντων 

αυτών. Αυτό έχει αλλάξει με το Νόμο περί Αναγνώρισης και έχει εισαχθεί μια τυποποιημένη και 

διαφανή διαδικασία για όλα τα ομοσπονδιακά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σε πολλές 

περιπτώσεις η ισοδυναμία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος στο επάγγελμά 

του ή για να ξεκινήσει μια επιχείρηση στη Γερμανία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα "νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα", όπως τα επαγγέλματα που χρειάζονται έγκριση, για τους ιατρούς και για 

τους νοσοκόμους ή τους φαρμακοποιούς. Ο Νόμος για την Αναγνώριση προσφέρει περισσότερες 

ευκαιρίες στα άτομα που έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα στο εξωτερικό, να ασκήσουν το 

επάγγελμά τους στη Γερμανία και έτσι διασφαλίζει την πληρέστερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά 

εργασίας. 

IHK FOSA (Έγκριση δεξιοτήτων της αλλοδαπής) 

Το IHK FOSA είναι το εθνικό κέντρο αρμοδιοτήτων των Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών 

Επιμελητηρίων για την αξιολόγηση και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εξωτερικού. 

Το IHK FOSA δέχεται αιτήσεις αναγνώρισης και τις αξιολογεί, προκειμένου να καθορίσει σε ποιο 

βαθμό τα προσόντα της αλλοδαπής μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με τα αντίστοιχα γερμανικά 

προσόντα. Οι εγκαταστάσεις του IHK FOSA βρίσκονται στη Νυρεμβέργη. (IHK FOSA http://www.ihk-

fosa.de/en/). Το IHK FOSA είναι το υπεύθυνο κέντρο για όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν τα 

επαγγέλματα του IHK, που περιλαμβάνει τα 250 διπλά επαγγέλματα μαθητείας IHK καθώς και τα 

επαγγέλματα συνεχιζόμενης κατάρτισης του IHK. Για τα επαγγέλματα που δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του ΙΗΚ, οι αιτούντες πρέπει να συμβουλευτούν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή. Για τα 

τεχνικά ή γεωργικά επαγγέλματα, για παράδειγμα, αρμόδια αρχή είναι τα αντίστοιχα περιφερειακά 

επιμελητήρια.  Για τους ειδικευμένους εργαζομένους σε ελεύθερα επαγγέλματα, είναι τα επιμελητήρια 

των αντίστοιχων επαγγελματικών χώρων π.χ. των γιατρών, οδοντιάτρων και δικηγόρων. (http://www.ihk-

fosa.de/en/fuer-antragsteller/responsibility/)  

Κατάλογοι επαγγελμάτων που το IHK είναι υπεύθυνο για την έγκριση των δεξιοτήτων: 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Berufe.pdf  

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Fortbildungsabschluesse.pdfList  

 

Όλα τα άτομα που έχουν αποκτήσει κρατικά αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στο εξωτερικό 

και επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό στη Γερμανία δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 

Άτομα που κατέχουν μόνο άτυπα επαγγελματικά προσόντα, π.χ. προσόντα που αποκτώνται 

αποκλειστικά με την επαγγελματική πείρα, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. Η αίτηση μπορεί να 

υποβληθεί ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το καθεστώς διαμονής. Οι αιτήσεις μπορούν να 

υποβληθούν και στο εξωτερικό. Μια γραπτή και προσωπικά υπογεγραμμένη αίτηση πρέπει να 

αποσταλεί στο IHK FOSA προκειμένου να επικυρωθεί ο επαγγελματικός τίτλος της αλλοδαπής.  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Κατάλογος της εκπαίδευσης, των σπουδών και της απασχόλησης (βιογραφικό σημείωμα) 

 Απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) 

 Αποδεικτικά στοιχεία των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό 

 Κατά περίπτωση: αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας 

http://www.ihk-fosa.de/en/
http://www.ihk-fosa.de/en/
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/responsibility/
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/responsibility/
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Berufe.pdf
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Fortbildungsabschluesse.pdfList
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 Κατά περίπτωση: άλλα αποδεικτικά στοιχεία ικανοτήτων  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν και ηλεκτρονικά:  

Αίτηση: 
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Application_Form.pdf   
Οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης: 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/Hilfe_zum_Ausfuellen_des_Antragsformulars.pdf 

Παράρτημα απαιτούμενων δικαιολογητικών: 

 http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Uebersicht_notwendiger_Unterlagen.pdf 

 

Τα παράβολα για την υποβολή αίτησης κυμαίνονται από 100€ έως 600€. Το πραγματικό κόστος 

εξαρτάται από την ποσότητα της δουλειάς που απαιτεί η διαδικασία και μπορεί να διαφέρει πολύ 

ανάλογα με το επάγγελμα και τη χώρα. Τα έξοδα για τις μεταφράσεις και τις επικυρώσεις των 

εγγράφων, επιβαρύνουν τους υποψήφιους. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να διενεργηθεί ανάλυση προσόντων (§14 BQFG) λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων 

για τα προσόντα, θα προκύψουν πρόσθετες δαπάνες για τον αιτούντα. Οι άνεργοι και οι υποψήφιοι που 

αναζητούν εργασία πρέπει να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία εργασίας τους για να ενημερωθούν 

κατά πόσο η διοίκηση απασχόλησης μπορεί να αναλάβει αυτά τα έξοδα. Εκτός από την ύπαρξη των 

νομικών προϋποθέσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει το κατά πόσο η αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης 

της αλλοδαπής απαιτείται για την ένταξη στην αγορά εργασίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Το ίδιο 

με την διαδικασία αναγνώρισης ισχύει και για τα τυχόν επιπλέον προσόντα που ενδέχεται να είναι 

απαραίτητα για την εξίσωση των διαφορών. 

 http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/course-of-the-process/  

(IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/submitting-an-application/) 

 

Τεχνικά επιμελητήρια  

Τα 53 διαφορετικά βιοτεχνικά και εμπορικά επιμελητήρια στη Γερμανία είναι υπεύθυνα για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εξωτερικού στον τομέα της βιοτεχνίας. Το 

επιμελητήριο που είναι υπεύθυνο για την κάθε περίπτωση εξαρτάται από το πού μένει κάποιος. 

Υπάρχουν διάφορα Επιμελητήρια στα ομοσπονδιακά κράτη και περιφέρειες. Η μηχανή αναζήτησης  

Αναγνώρισης οδηγεί στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την κάθε περίπτωση: 

Online: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/ 

Ο Εμπορικός και Τεχνικός Κώδικας  

Η ιδιότητα του μέλους του ειδικευμένου τεχνίτη στη Γερμανία δεν ρυθμίζεται από το μέγεθος της 

επιχείρησης ή τον κύκλο των εργασιών, αλλά από το νόμο. Ο Εμπορικός και Τεχνικός Κώδικας 

καθορίζει ποια επαγγέλματα αποτελούν τμήμα του τεχνικού τομέα. Το παράρτημα Α απαριθμεί όλα τα 

επαγγέλματα, για τα οποία η εξέταση των εξειδικευμένων προσόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για αυτοαπασχόληση. Ο νομοθέτης απαιτεί να εξεταστούν τα εξειδικευμένα προσόντα για τα 

επαγγέλματα που είναι εγκυμονούν κινδύνους και / ή απαιτούν ειδική κατάρτιση. Στο παράρτημα Β1 

απαριθμούνται όλα τα άλλα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία η απόκτηση εξειδικευμένων προσόντων 

http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Application_Form.pdf
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/Hilfe_zum_Ausfuellen_des_Antragsformulars.pdf
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Uebersicht_notwendiger_Unterlagen.pdf
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/course-of-the-process/
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/submitting-an-application/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/
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είναι εθελοντική. Τα λεγόμενα «skilled crafts-like trades» βρίσκονται στο παράρτημα B2. Η λίστα 

βρίσκεται: 

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf  

(ZDH : https://www.zdh.de/en0/trade-and-crafts-code)  

https://www.hwk-muenchen.de/artikel/berufsanerkennungsverfahren-74,0,5658.html  

 

Σημαντικοί Χειριστές: Υπηρεσίες απασχόλησης - Jobcenter και Agentur für Arbeit 

Το Jobcenter και το Agentur für Arbeit είναι δύο αρχές παροχής υπηρεσιών του Ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γερμανία. Αυτές οι δύο αρχές είναι υπεύθυνες 

για τις κοινωνικές υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι βασικά η 

χρηματοδότηση. 

- Το Agentur für Arbeit είναι υπεύθυνο για τα επιδόματα ανεργίας που συγχρηματοδοτούνται 

από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων βάσει του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης SGB 

III. Έτσι, μόνο οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν και συνεισέφεραν στην ασφάλιση ανεργίας 

δικαιούνται υπηρεσίες του Agentur für Arbeit. Βοηθά επίσης τους ανθρώπους που 

αναζητούν εργασία. 

- Το Jobcenter είναι υπεύθυνο για την παροχή βασικής κοινωνικής ασφάλισης για άτομα που 

δεν μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην σύμφωνα με τον κώδικα κοινωνικών ασφαλίσεων 

SGB II. Οι υπηρεσίες αυτές χρηματοδοτούνται μέσω της φορολογίας 

- Ο Δήμος Passau είναι υπεύθυνος για τους πρόσφυγες που δεν αναγνωρίζονται σε καμία 

περίπτωση. 

(http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-

asylbewerber-geduldete.html) 

Κριτική  

Οι πληροφορίες του Κεφαλαίου 5 δεν είναι μόνο από νομοθετικά κείμενα αλλά και από ιστοσελίδες 

διαφόρων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδρυμάτων. Ο κάθε δικτυακός τόπος 

δεν παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης σε άλλες γλώσσες εκτός από τη 

γερμανική γλώσσα και ακόμη και αν έχει πληροφορίες στα αγγλικά, συνήθως δεν είναι τόσο 

αναλυτικές όσο είναι στα γερμανικά. Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν όλες αυτές οι 

πληροφορίες ακόμη και για εκείνους που τα Γερμανικά είναι η μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, η 

πρακτική εμπειρία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο θεωρητικός τρόπος αναγνώρισης των προσόντων και 

των τίτλων είναι πρακτικά πιο περίπλοκος από ό, τι περιγράφεται, χρονοβόρος και πολυέξοδος. 

Επιπλέον, οι περισσότερες ιστοσελίδες αναφέρουν τηλεφωνικούς αριθμούς για να ορίσει κανείς μια 

προσωπική συνάντηση, προκειμένου να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα 

προσόντα και την πράξη αναγνώρισής τους. 

Είναι αδύνατο να πληροφορηθεί γενικά κάποιος για το ποια προσόντα μπορούν εύκολα να 

αναγνωριστούν και ποια όχι. 

 

Χαρακτηριστικά πρόσληψης 

Το ακόλουθο κεφάλαιο περιέχει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας πρόσληψης, τα κριτήρια και τις 

απαιτήσεις. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την πρόσληψη προσωπικού είναι η διαφήμιση 

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
https://www.zdh.de/en0/trade-and-crafts-code
https://www.hwk-muenchen.de/artikel/berufsanerkennungsverfahren-74,0,5658.html
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html
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των θέσεων εργασίας. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες δημοσίευσης μιας αγγελίας εργασίας, π.χ. σε 

καθημερινές εφημερίδες, σε περιοδικά, σε περιοδικά φοιτητών και σε ενημερωτικά φυλλάδια. Είναι 

επίσης δυνατή η δημοσίευση διαφήμισης για θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο. Επομένως, στη Γερμανία 

χρησιμοποιούνται συνήθως ηλεκτρονικές πύλες όπως το StepStone, Indeed και Stellenanzeigen.de, 

καθώς και ιστοσελίδες εταιρειών ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, 

linkedin ή xing. Παρατηρείται μείωση της δημοσίευσης των διαφημίσεων εργασίας σε έντυπα μέσα, 

ενώ η δημοσίευση της διαφήμισης θέσεων εργασίας σε διαδικτυακές πλατφόρμες αυξάνεται. Για να 

προσεγγίσει κανείς μια συγκεκριμένη ομάδα στόχου, η διαφήμιση στα έντυπα μέσα εξακολουθεί να 

είναι πολύ σημαντική σε ορισμένους τομείς. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο 

των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRIS) και η διαδικτυακή εταιρία 

monster worldwide που ρώτησε 1000 μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, η διαδικτυακή διαφήμιση 

κέρδισε έδαφος.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας δημοσιεύονται στον δικτυακό 

τόπο της αντίστοιχης εταιρίας ή στις ηλεκτρονικές αγορές εργασίας. Τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους 

ενημερώθηκαν για την διαθέσιμη θέση εργασίας μέσω διαδικτυακής διαφήμισης. Η πρόσληψη 

προσωπικού μέσω των πλατφόρμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθεί να είναι σχετικά 

μικρή. Μια άλλη έρευνα από την Eurocom Worldwide έδειξε ότι το 40% των ερωτηθέντων εταιριών 

χρησιμοποιούν πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν το υπόβαθρο (το 

παρελθόν) των αιτούντων (Lindner-Lohman et al., 2016: 57-60). Ένας άλλος συνήθης τρόπος 

πρόσληψης προσωπικού στη Γερμανία είναι η χρήση γραφείων εύρεσης εργασίας, π.χ. οι εταιρίες 

προσωρινής απασχόλησης, το Agentur für Arbeit (βλ. κεφάλαιο 5.5) ή ιδιωτικά γραφεία εύρεσης 

εργασίας. Για την πρόσληψη αποφοίτων πανεπιστημίων και εκπαιδευομένων συνήθως 

χρησιμοποιούνται εκθέσεις σταδιοδρομίας, στις οποίες οι εταιρίες και τα σχολεία εκθέτουν τα 

προγράμματά τους και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Για την επιλογή των αιτούντων, χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με την αγορά εργασίας σχετικά με τα επίσημα προσόντα, την 

επαγγελματική εμπειρία, τις άτυπες δεξιότητες και τις δεξιότητες της προσωπικότητας. 

 

α. Τυπικά προσόντα (που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης) 

Τα τυπικά προσόντα γενικά είναι πιστοποιημένη και τυποποιημένη εκπαίδευση, όπως σχολικοί τίτλοι 

σποδών, πιστοποιητικά κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Η πιστοποιημένη εκπαίδευση και κατάρτιση 

είναι τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων κατά τη διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού. Χωρίς κάποιο από τα πιστοποιητικά αυτά είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς μια θέση 

εργασίας, η οποία να απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα (Lindner-Lohman et al., 2016: 20f). 

 

β. Επαγγελματική Εμπειρία 

Η επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται από βεβαιώσεις των εργοδοτών. Είναι συνηθισμένη πρακτική 

να γράφεται από τον εργοδότη ένα κείμενο σχετικά με τα καθήκοντα και τον τρόπο με τον οποίο 

ολοκληρώθηκαν από τον εργαζόμενο. Η παράγραφος 109 του βιομηχανικού κώδικα Gewerbeordnung 

(GewO) καθορίζει τους κανόνες για τις βεβαιώσεις των εργοδοτών. Ο συγκεκριμένος κώδικας 

αναφέρει ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να πάρει βεβαίωση από τον εργοδότη του που να 
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περιέχει, το λιγότερο, την διάρκεια και το είδος της εργασίας (απλή βεβαίωση εργοδότη). Ο υπάλληλος 

μπορεί επίσης να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά του 

(Πιστοποιημένη βεβαίωση εργοδότη). Επίσης, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον εργοδότη και 

δεν μπορεί απλώς να δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για κάθε είδους 

εργοδότες, είτε οι εργαζόμενοί τους είναι ασκούμενοι, είτε εργάζονται με πλήρες ωράριο ή είναι 

εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είτε εκπαιδευόμενοι. 

 

γ. Άτυπες δεξιότητες (π.χ. γλωσσική επάρκεια, παραγωγικότητα ...) 

Οι άτυπες δεξιότητες είναι όλες εκείνες οι δεξιότητες που αποκτά ένα άτομο που όμως δεν αποτελούν 

μέρος ενός πιστοποιημένου κύκλου σπουδών που είναι μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος 

(βλέπε Κεφάλαιο 2), αλλά μέσω άλλων μορφών μάθησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να 

μάθει μια ξένη γλώσσα ή συγκεκριμένα προγράμματα υπολογιστών μόνος του, χωρίς δάσκαλο. Είναι 

σημαντικό να αναφέρονται αυτές οι άτυπες δεξιότητες σε μια αίτηση. 

δ. Δεξιότητες της Προσωπικότητας 

Επίσης σημαντικές για τους εργοδότες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους είναι οι δεξιότητες της 

προσωπικότητας, όπως η ακρίβεια και η ομαδικότητα. Παρόλο που ο όρος «Δεξιότητες της 

προσωπικότητας» (soft skills) είναι ευρέως γνωστός και χρησιμοποιείται συχνά, είναι αμφιλεγόμενος. 

Θεωρίες και εμπειρικά δεδομένα αλλά και ο ορισμός και ο αντίκτυπος σχετικά με τις δεξιότητες της 

προσωπικότητας λείπουν. Παρά ταύτα, οι περισσότερες διαφημίσεις για προσλήψεις περιλαμβάνουν 

και τη ζήτηση κάποιων δεξιοτήτων της προσωπικότητας (Lindner-Lohman et al 2016: 8,30). Οι μη 

εξειδικευμένες δεξιότητες όπως η κοινωνικότητα και τα ατομικά πλεονεκτήματα είναι σημαντικά 

στοιχεία για μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας και για την ατομική επαγγελματική εξέλιξη 

του ατόμου (Lindner-Lohman et al., 2016: 7). Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πρέπει όχι μόνο να 

ακολουθούν συμβουλές αλλά και να αναλαμβάνουν ευθύνες και να εργάζονται ανεξάρτητα, απαιτεί 

ικανότητες που οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο είδος θέσεων εργασίας (Lindner-Lohman et al., 2016: 

10). Το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί ευελιξία και σταθερές ικανότητες που 

να μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και καταστάσεις και ως εκ τούτου οι 

δεξιότητες της προσωπικότητας, αποτελούν βασικά προσόντα (Lindner-Lohman et al., 2016: 30). 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δεξιοτήτων της προσωπικότητας. Η πρώτη αφορά τη μεθοδικότητα, 

δηλαδή τις ικανότητες που είναι βασικές για την ανεξάρτητη δράση και μάθηση, καθώς και για την 

επίλυση  προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο.  

 

Οι κοινωνικές ικανότητες είναι κυρίως η ικανότητα κάποιου να είναι επικοινωνιακός, να έχει 

ομαδικό πνεύμα, να είναι προσαρμοστικός και να έχει ηγετικές ικανότητες. Μια άλλη κατηγορία των 

δεξιοτήτων της προσωπικότητας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόμου, γνωστά και ως 

«προσωπικές αξίες». Οι προσωπικές αξίες καθορίζουν τη δέσμευση και το κίνητρο ενός υπαλλήλου ή 

το πόσο ικανός είναι. Στις ιδιότητες της προσωπικότητας περιλαμβάνονται επίσης και το αν κάποιος 

είναι ενεργός, παίρνει πρωτοβουλίες και είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις (Lindner-Lohmann et al 

2016: 32ff). Γενικά, δεξιότητες για τη μέτρηση και την καταγραφή, επομένως οι εταιρίες αναζητούν 

παράγοντες στο βιογραφικό σημείωμα που υποδεικνύουν συγκεκριμένες δεξιότητες της 

προσωπικότητας. Οπότε οι πληροφορίες σχετικά με τα χόμπι, όπως η κοινωνική δραστηριοποίηση 
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κάποιου, είναι αντιπροσωπευτικές των χαρακτηριστικών των δεξιοτήτων του ατόμου αυτού (Lindner-

Lohman et al 2016: 21). Στην πράξη, οι δεξιότητες της προσωπικότητας αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για την ανεύρεση εργασίας αλλά και για ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Ανάλογα το 

επάγγελμα και τη θέση σε μια επιχείρηση απαιτούνται και οι ανάλογες δεξιότητες της 

προσωπικότητας. Για παράδειγμα, ένα επάγγελμα όπου η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους είναι ένα 

από τα κύρια καθήκοντα, απαιτούνται ιδιαίτερα ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και 

εξωστρέφεια. Οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Γερμανία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για άτομα που είναι 

ευέλικτα, δημιουργικά και παίρνουν πρωτοβουλίες. Οι παραδοσιακές προσωπικές ικανότητες, η 

αξιοπιστία και το ισχυρό κίνητρο, εξακολουθούν να είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες της 

προσωπικότητας που επιθυμούν οι εργοδότες. Αυτό δεν έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου 

(Lindner-Lohman et al. 2016: 48ff). Σε γενικές γραμμές, οι δεξιότητες της προσωπικότητας παίζουν 

όλο και πιο σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην εκπαιδευτική πολιτική ή 

στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου κατάρτιση (Lindner-Lohman et al. 2016:32). Lindner-

Lohmann D., Lohmann, F., Schirmer U. 2016: Personalmanagement. 3.Auflage. Springer Verlag Berlin 

Heidelberg. 

Ισχύοντες κανονισμοί και ευκαιρίες αναγνώρισης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 

εργασιακής εμπειρίας 

Οι άτυπες δεξιότητες και η μάθηση που πραγματοποιείται εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

μπορούν να αποτελέσουν πηγή πλούτου του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η αναγνώριση αυτών των άτυπων 

δεξιοτήτων είναι σημαντική έτσι ώστε αυτό το κεφάλαιο να γίνει πιο ορατό και πολύτιμο για την 

κοινωνία γενικότερα. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στους ανθρώπους να ολοκληρώσουν την επίσημη 

εκπαίδευση γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν 

μαθήματα το περιεχόμενο των οποίων ήδη γνωρίζουν. Επίσης, βοηθά τόσο τους εργαζόμενους όσο 

τους εργοδότες να βρουν τον καταλληλότερη για αυτούς εργασία και βοηθούν εκείνους που έχουν 

εκτοπισθεί να ενημερώσουν τους μελλοντικούς εργοδότες για τις δεξιότητές τους. Τα οφέλη από την 

αναγνώριση των άτυπων δεξιοτήτων είναι πολλά και ποικίλλουν. Το οικονομικό όφελος προκύπτει 

από το γεγονός πως το ανθρώπινο κεφάλαιο χρησιμοποιείται πιο παραγωγικά μέσω της αναγνώρισης 

των άτυπων δεξιοτήτων. Ακόμη, ένα εκπαιδευτικό όφελος που προκύπτει είναι η αναγνώριση της διά 

βίου μάθησης και η δυνατότητα των ανθρώπων να εξελιχθούν επαγγελματικά. Επιπλέον, η 

αναγνώριση των άτυπων δεξιοτήτων βελτιώνει την ισότητα και ενισχύει την πρόσβαση τόσο στην 

περαιτέρω εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όπως για 

παράδειγμα για πρόσφυγες και μετανάστες. Το ψυχολογικό όφελος για τα άτομα είναι ότι με τον τρόπο 

αυτό γνωρίζουν τις ικανότητές τους και επικυρώνουν την αξία τους. 

Η αναγνώριση των άτυπων δεξιοτήτων περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό και την τεκμηρίωση του τι 

ξέρει ή μπορεί να κάνει κάποιος. Περιλαμβάνει επίσης την επικύρωση ότι το πρόσωπο πληροί κάποιες 

απαιτήσεις ή προϋποθέσεις και έχει αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ή προσόντα. Φυσικά, η 

αναγνώριση των άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων επιτυγχάνεται μόνο εάν το πιστοποιητικό ή η 

πιστοποίηση των προσόντων είναι αποδεκτή από την κοινωνία ως έγκυρη και αξιόπιστη. (OECDa 

2010: 1) http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf  

 

http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf
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Στη Γερμανία, η μη τυπική και η άτυπη μάθηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού 

συστήματος και κυρίως του Διπλού Συστήματος. Σε αντίθεση με πολλές χώρες που ανακαλύπτουν (και 

πάλι) τη μάθηση αυτού του είδους, η Γερμανία την έχει ήδη θεσμοθετήσει. Η καλύτερη απόδειξη για 

αυτό είναι το ότι όλη η συνεχιζόμενη κατάρτιση και όλη η εκπαίδευση ενηλίκων χαρακτηρίζονται ως 

μη-τυπική μάθηση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες ενδείξεις ότι η διαδικασία 

αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης έχει σχηματιστεί. Επιπλέον,  

πολλές ενέργειες και αποφάσεις είναι στη διακριτική ευχέρεια των ομόσπονδων κρατιδίων. Συνοπτικά, 

η γνώση αυτών των αποτελεσμάτων αποτελεί προϋπόθεση καταλληλότητας και αυξάνει την 

πιθανότητα να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική εμπειρία από την αρχή σε διαφορετικά προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή συνεχούς κατάρτισης: 

 

Εξωτερική Εξέταση 

Πρώτα από όλα, υπάρχει η Externenprüfung ή εξωτερική φοιτητική εξέταση στο τέλος της 

επαγγελματικής μαθητείας που περιλαμβάνει εναλλασσόμενη εργασία και κατάρτιση. Οι υποψήφιοι 

που γίνονται δεκτοί με βάση τα μη τυπικά και ανεπίσημα μαθησιακά τους αποτελέσματα μπορούν να 

πάρουν μέρος στις εξετάσεις χωρίς να έχουν παρακολουθήσει προηγουμένως τα μαθήματα. Επίσης 

σύμφωνα με το Berufsbildungsgesetz (BBiG) §45 τα άτομα που εργάζονται 1,5 φορά παραπάνω από 

την κανονική διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα επάγγελμα μπορούν να εξεταστούν χωρίς να έχουν 

παρακολουθήσει τα μαθήματα. Από το 1972, μπορούσε κανείς να αποκτήσει ένα επαγγελματικό τίτλο 

χάρη στα μαθήματα αποκατάστασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις και 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη ολοκληρώσει την προηγούμενη επαγγελματική τους 

κατάρτιση. Τα ακριβή προσόντα και η περίοδος απασχόλησής τους, μπορεί να ληφθούν υπόψη. Η 

προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε ευρέως από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι γυναίκες 

βασίστηκαν σε αυτό το σύστημα, αλλά ο αριθμός τους πέφτει. Το ποσοστό επιτυχίας είναι αρκετά 

υψηλό (80-90% από το 2000). 

Τέλος, η αναγνώριση επέτρεψε σε κάποιους μαθητές να παρακολουθήσουν κάποιες ενότητες 

επαγγελματικής εκπαίδευσης από το 2003. Στη Γερμανία και πάλι, η αναγνώριση μπορεί να δώσει την 

ευκαιρία εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Για παράδειγμα, μια 

διαδρομή είναι η εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικες που εργάζονται. Έτσι ποικίλλουν οι 

τρόποι με τους οποίους επιστρέφουν στη εκπαίδευση ανάλογα με τους περιορισμούς και την εμπειρία 

τους. Η προσέγγιση ορίζεται από κάθε ομόσπονδο κρατίδιο. Στη Γερμανία, η μάθηση αυτού του είδους 

ταξινομείται ως μη τυπική μάθηση (OECDb 34f). Η Γερμανία είναι μια άλλη χώρα χωρίς σαφές νομικό 

πλαίσιο για την αναγνώριση αυτών των αποτελεσμάτων. Εδώ, διεθνή μέτρα όπως το EQF ενδιαφέρεται 

για την αναγνώριση. Μολονότι δεν υπάρχει ενιαίο νομικό πλαίσιο (OECDb 2010: 40). Όσον αφορά  

τους επαγγελματίες στον τομέα της αναγνώρισης, οι Γερμανικοί Οργανισμοί, για παράδειγμα, εφηύραν 

το νέο επάγγελμα του επιβλέποντος μέντορα. Ο ρόλος των ενδιαφερομένων βρίσκεται ανάμεσα στην 

ενημέρωση και στην αξιολόγηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν μέντορες για το σύστημα ProfilPASS στη 

Γερμανία (OECDb 2010: 51), το οποίο θα περιγράψουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

OECDa 2010: Αναγνώριση Μη τυπικών και Άτυπων Δεικτών Μάθησης για την ανάπτυξη πολιτικής. 

Ηλεκτρονικά: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf   

OECDb 2010: Αναγνώριση Μη τυπικής και Άτυπης μάθησης: Πρακτικές Χωρών. 

http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf
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Ηλεκτρονικά: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf  

 

Εθνική πρακτική σχετικά με άλλες μορφές αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. 

συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις δεξιοτήτων) 

Υπάρχουν διάφορα κέντρα ικανοτήτων που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, όπως σχολεία ή 

ερευνητικά ιδρύματα, για να αξιολογήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μεταναστών και των 

προσφύγων μέσω διαφορετικών εργαλείων ως εναλλακτική λύση στις συνήθεις διαδικασίες 

αναγνώρισης. Οι κύριοι χειριστές είναι οι MigraNet, KUMULUS-PLUS, INBEZ, NOBI και 

integra.net. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγράψουμε ποιοι είναι αυτοί οι χειριστές και πώς λειτουργούν ως 

κέντρα αξιολόγησης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 

Network IG – Ενσωμάτωση μέσω Προσόντων (Integration through Qualification)  

Από το 2005, το δίκτυο "Integration through Qualification (IQ)" εργάζεται για τη βελτίωση των 

ευκαιριών απασχόλησης για μετανάστες. Στη φάση 2015-2018, το δίκτυο επικεντρώνεται επίσης στα 

αντισταθμιστικά μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου περί Αναγνώρισης. Κεντρικός στόχος είναι τα 

επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν εκτός Γερμανίας να οδηγούν στην απασχόληση του 

ατόμου που είναι αντίστοιχη με το επίπεδο εκπαίδευσής του. Η βασική αρμοδιότητα των 16 

περιφερειακών δικτύων (ένα για κάθε Bundesland ή ομοσπονδιακό κρατίδιο) είναι η εφαρμογή του 

προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο. Καθένα διοικείται από ένα περιφερειακό συντονιστή και 

καλύπτει μια σειρά υποέργων που λειτουργούν στη περιοχή. Προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής 

για την αναγνώριση πιστοποιητικών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αναπτύσσουν αλλά και 

εφαρμόζουν την αναγκαία κατάρτιση για την πλήρη αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν 

στο εξωτερικό. Εκτός αυτού, παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και κατάρτιση στους 

ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς εργασίας προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν για τα ειδικά 

ζητήματα των μεταναστών και να διαδώσουν εξειδικευμένες γνώσεις.  

Εκτός από τα περιφερειακά δίκτυα, υπάρχουν πέντε κέντρα που ασχολούνται με τα ειδικά 

ζητήματα των  μεταναστών σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Παρέχουν συμβουλές από ειδικούς και βοήθεια 

στα περιφερειακά δίκτυα. Αυτά τα κέντρα αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, εργαλεία και 

προτείνουν πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα κέντρα αυτά 

είναι υπεύθυνα για την παροχή ειδικών συμβουλών στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην 

πολιτική, στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση. Αυτό μπορεί να διαφέρει εξαιτίας της 

ανάπτυξης των προτύπων ποιότητας και του εκπαιδευτικού υλικού έως τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το Δίκτυο IQ συντονίζεται από το Σχέδιο 

Διάχυσης IQ (IQ DP). Το πρόγραμμα συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του δικτύου, 

υποστηρίζει τη μεταφορά καλών πρακτικών και είναι υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις του δικτύου 

IQ. Μαζί με τα Κέντρα Ικανοτήτων, το IQ DP καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα του δικτύου 

στα αρμόδια Υπουργεία, στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης και στην κοινότητα ειδικών. Το 

«Recognition in Germany» είναι η πολύγλωσση δικτυακή πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της αλλοδαπής. Η δικτυακή αυτή πύλη λειτουργεί σε 

στενή συνεργασία με το Δίκτυο IQ. 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf


                                                                                                            

 

72 
 

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (BMAS) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στρατηγικοί εταίροι για την 

εφαρμογή του προγράμματος είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και η 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕ). 
Ακρωνύμια 

   BMAS ⇒ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

   BMBF ⇒ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας 

   BA ⇒ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης 

   BAMF ⇒ Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων 

   BIBB ⇒ Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Η Συνεργατική Δομή του Δικτύου IQ 

Δικτυο της Βαυαρίας - MigraNet -  migranet.org  

Το MigraNet είναι ένα από τα 16 περιφερειακά δίκτυα (Bundesland Bavaria) που συνδέουν ιδρύματα, 

οργανισμούς και εταιρείες με φορείς που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης για τη βελτίωση 

της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, ιδίως στη Βαυαρία. Ο φορέας υλοποίησης της 

δράσης είναι ο οργανισμός tür-an-tür (www.tuerantuer.de). 

Τα ακόλουθα κέντρα ικανοτήτων είναι δείγματα των 16 ομοσπονδιακών δικτύων: 

- KUMULUS-PLUS: Κέντρο ικανοτήτων για Βερολίνο, Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία, 

Βόρειο Ρηνανία - Βεστφαλία 

- Integra.Net: Κέντρο ικανοτήτων για την Έσση σε συνεργασία με την EQUAL 

- InBeZ: Κέντρο αρμοδιοτήτων για το Rheinland-Pfalz, το Saarland και τη Sachsen 

- NOBI: Κέντρο Αρμοδιοτήτων του Αμβούργου που συντονίζεται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο του Αμβούργου 
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Παρόλο που αυτή η πρωτοβουλία ήταν πολύ επιτυχημένη, γενικότερα προγράμματα όπως αυτό δεν 

είναι κοινώς γνωστά και αποδεκτά από όλους τους ιδιώτες εργοδότες. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες σε κάθε χώρα  

Στη Γερμανία υπάρχουν πολλές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιστοσελίδες 

πληροφόρησης που βοηθούν τους πρόσφυγες στον τομέα της νομικής συμβουλευτικής, της 

διαδικασίας αναγνώρισης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

είτε στις ιστοσελίδες είτε με προσωπική συμβουλευτική ή και τα δύο. 

Οργανισμός Επικοινωνία  Τομέας 

Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία 

Απασχόλησης 

Κεντρικά γραφεία: 

Bundesagentur für Arbeit 

Regensburger Straße 104 

90478 Nürnberg 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας στην Περιφέρεια: 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-

uns/ansprechpartner 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Πλατφόρμα εργασίας 

Πληροφορίες σχετικά με την 

αναγνώριση των προσόντων 

e.g.: 

www.arbeitsagentur.de/positivlist

e. 

Ομοσπονδιακό 

Ινστιτούτο 

Επαγγελματικ

ής 

Εκπαίδευσης 

και 

Κατάρτισης 

Κεντρικά γραφεία: 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

Τηλέφωνο: +49 (0)2281070 

E-mail: zentrale@bibb.de 

Ιστοσελίδα: ttps://www.bibb.de/en/index.php 

Διαδικασίες αναγνώρισης 

Αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων της αλλοδαπής 

Αναγνώριση ακαδημαϊκών / 

σχολικών προσόντων 

Νομική βάση 

 

Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Έρευνας 

Διεύθυνση : 

Heinemannstraße 2 

53175 Bonn 

Τηλέφωνο: +49 (0)2289957-0 

E-Mail:information@bmbf.bund.de 

Γερμανικό σύστημα 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων της αλλοδαπής 
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Ιστοσελίδα: https://www.bmbf.de/en/index.html 

Bayerisches 

Staatsminis-

terium für 

Bildung und 

Kultus, 

Wissenschaft 

und Kunst 

Κεντρικά γραφεία: 

Salvatorstraße 2 

80 333 München 

Τηλέφωνο: +49 (0)8921860 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας στην Περιφέρεια: 

https://www.km.bayern.de/ministerium/kontakt

/ansprechpartner.html 

Ιστοσελίδα: 

ttps://www.km.bayern.de/index.html 

Εκπαιδευτικό σύστημα στη 

Βαυαρία 

https://www.km.bayern.de/educat

ion-in-bavaria.html 

Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία 

Μετανάστευση

ς και 

Προσφύγων 

Κεντρικά γραφεία: 

Frankenstrasse 210 

90461 Nürnberg 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

https://www.bamf.de/EN/Service/Top/Kontakt/

kontakt-node.html 

Ιστοσελίδα: 

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-

node.html 

 

Πληροφορίες στους πρόσφυγες 

και στους μετανάστες σχετικά με 

την εκπαίδευση, την εργασία, τη 

σταδιοδρομία και τη ζωή στη 

Γερμανία 

http://www.bamf.de/EN/Willkom

men/willkommen-node.html 

Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

Κεντρικά γραφεία: 

Wilhelmstraße 49 

10117 Berlin 

Ιστοσελίδα: 

ttp://www.bmas.de/EN/Home/home.html 

Νομικό πλαίσιο, πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας και κοινωνικά 

δικαιώματα 

http://www.bmas.de/EN/Our-

Topics/Social-Europe-and-

international-

Affairs/Europe/Migration/refugee

s-and-asylum.html 

Kultusminister Κεντρικά γραφεία: Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων 

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html
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Konferenz Taubenstraße 10 

10117 Berlin 

Τηλέφωνο: + 49 (0)3025418499 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

https://www.kmk.org/kmk/sekretariat.html 

Ιστοσελίδα: https://www.kmk.org/ 

Γερμανικό πλαίσιο προσόντων 

Αντιστοιχία για ακαδημαϊκά 

προσόντα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

https://www.kmk.org/themen/inte

rnationales/eqr-dqr.html 

IHK FOSA Κεντρικά γραφεία: 

Ulmenstraße 52g 

90443 Nürnberg 

Τηλέφωνο:  +49 (0)911 81506-0 

E-Mail: info@ihk-fosa.de 

Ιστοσελίδα: http://www.ihk-fosa.de/en/ 

Αναγνώριση επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Εμπορικό 

επιμελητήριο  

(Handwerks-

kammer) 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας στην Περιφέρεια: 

http://www.handwerkskammer.de/metanavigati

on/kontakt.html 

Ιστοσελίδα: http://www.handwerkskammer.de/ 

Αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων της αλλοδαπής 

 

OECD Διεύθυνση: 

OECD Berlin Centre 

Schumannstraße 10 

10117 Berlin 

Τηλέφωνο: +49 (0)302888353 

Αναγνώριση μη-τυπικής και 

άτυπης μάθησης  

Jobcenter https://www.jobcenter-ge.de/ Πλατφόρμα για εργασία 

Ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας 

Πρόσωπο επικοινωνίας για 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες 

https://www.kmk.org/
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Νομική 

Κλινική 

Προσφύγων 

http://rlc-deutschland.de/ Νομική συμβουλευτική 

Διεθνής 

Αμνηστία 

Κεντρικά γραφεία στη Γερμανία: 

Zinnowitzer Straße 8 

10115 Berlin 

Ιστοσελίδα:  

https://www.amnesty.de/ 

Προετοιμασία για ακρόαση 

Νομική συμβουςλευτική 

Berufliche 

Fortbildungs-

zentren der 

bayerischen 

Wirtschaft 

Κεντρικά γραφεία: 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

Τηλέφωνο: +49 (0)8944108200 

E-Mail: info@zentrale.bfz.de 

Ιστοσελίδα: https://www.bfz.de/ 

Μαθήματα ενσωμάτωσης 

Μαθήματα Γερμανικών 

 

Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα 

Στη Γερμανία μπορεί να παρατηρήσει κανείς το διαφορετικό ενδιαφέρον των κυβερνητικών 

οργανώσεων και ιδρυμάτων και του τομέα της ιδιωτικής οικονομίας. Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως στον 

τομέα της βιοτεχνίας, αναζητούν εκπαιδευόμενους και είναι πρόθυμοι να εκπαιδεύσουν πρόσφυγες ως 

αποτέλεσμα της ανάγκης τους για νέο προσωπικό. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες 

παραπονούνται για τα νομικά εμπόδια. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να υπάρξουν 

πολλές ιδιωτικές ΜΚΟ που προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση για τους εργοδότες ώστε να 

προσλαμβάνουν μετανάστες και πρόσφυγες (βλέπε τα ακόλουθα παραδείγματα). 

 

- Χειριστές στο Βίρτσμπουργκ: IntegrAIDE 

Το InteGRAID είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στο Βίρτσμπουργκ και έχει ως στόχο να 

εκπαιδεύσει 1000 άτομα ως «Συμβούλους εργασίας» (Job Coach) για πρόσφυγες που υποτίθεται ότι θα 

βοηθήσουν 20.000 πρόσφυγες για να βρουν δουλειά. Το νόημα του "Συμβούλου Εργασίας" είναι να 

επιτρέπει στον Σύμβουλο να καθοδηγεί τον πρόσφυγα σε όλη τη διαδικασία εύρεσης και τοποθέτησής 

τους σε μια θέση εργασίας, με στόχο η διαδικασία αυτή να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί. 

Οι «Σύμβουλοι Εργασίας» είναι εθελοντές που σχεδιάζουν την αναζήτηση και την τοποθέτηση των 

προσφύγων σε μια θέση εργασίας, συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, εκπαιδεύουν τους πρόσφυγες 
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και βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν πρόσφυγες αλλά και να αντλήσουν πόρους 

χρηματοδότησης. Οι «Σύμβουλοι Εργασίας» εκπαιδεύονται και ελέγχονται και συνδέονται με το 

INTEGRAID. http://integrai.de/uber-uns/das-projekt/ 

 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που σχετίζονται με τα θέματα αυτά είναι το λεγόμενο 

"ProfilPass" που δημιουργήθηκε και υλοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα(OECDb 2010: 44). 

- ProfilPass: 

Τέλος, η Γερμανία διαθέτει το ProfilePASS (προφίλ δεξιοτήτων), το οποίο είναι μια λεπτομερή έκδοση 

του φακέλου μάθησης (learning portfolio), που δεν χρησιμοποιείται από τα συστήματα άτυπης 

μάθησης ή απασχόλησης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφίλ των δεξιοτήτων των ατόμων έτσι 

ώστε να εκτιμήσουν οι ίδιοι τις ικανότητες και δεξιότητες τους. Με την έννοια αυτή, είναι μια μορφή 

αυτοαξιολόγησης. Η αναφορά στην ιδιωτική/ προσωπική αξιολόγηση δεν είναι άστοχη, καθώς ο 

ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να παρουσιάσει το προφίλ αυτό στον εργοδότη του. Στο επίκεντρο 

του ProfilePASS βρίσκονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του ατόμου αλλά και η 

ικανότητά του για ομαδική εργασία και ηγεσία κλπ. Ο εργοδότης μπορεί να εμπλακεί και ακόμη και να 

συμβάλλει στη διαδικασία δημιουργίας του προφίλ δεξιοτήτων. Αυτή είναι η αξιολόγηση του 

εργοδότη. Η προσέγγιση του ProfilePASS περιλαμβάνει σαφώς την αναγνώριση των αποτελεσμάτων 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι μοιράζονται το περιεχόμενο 

του ProfilePASS με το περιβάλλον και τον εργοδότη τους˙ από την άλλη πλευρά, είναι μια μορφή 

αναγνώρισης που δεν είναι επίσημη (OECDb 35). 

Σε γενικές γραμμές οι ΜΚΟ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ενσωμάτωσης των 

μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας καθώς και στην πρόσβασή τους στις 

διαδικασίες νομικής αναγνώρισής τους.  

Υπάρχουν πολλές ΜΚΟ που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε πρόσφυγες και σε μετανάστες 

καθώς και ΜΚΟ που βοηθούν ή καθοδηγούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε όλη τη διάρκεια 

των διαδικασιών (βλέπε πίνακα στο Κεφάλαιο 9). 

 

http://integrai.de/uber-uns/das-projekt/
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2.1.3 Ανάλυση των Διαδικασιών Αναγνώρισης των προσόντων στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 
Νομικό πλαίσιο των κανονισμών των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Στη Λιθουανία, η εκπαίδευση ρυθμίζεται από τους νόμους της Λιθουανικής Δημοκρατίας, από τα 

ψηφίσματα της Λιθουανικής Κυβέρνησης καθώς και από νομικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Από το 1991 ως το 2002, εκδόθηκε ένα πακέτο εγγράφων και 

δημοσιεύσεων που ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τις σχολικές δραστηριότητες και με τα 

προγράμματα σπουδών, γνωστά και ως Κανονισμοί Γενικής Εκπαίδευσης στη Λιθουανία. Οι 

δραστηριότητες των επιστημονικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

λειτουργούν με βάση το Νόμο για τις Επιστήμες και τις Σπουδές (12 Φεβρουαρίου 1991). Οι νόμοι που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα κυβερνητικά ψηφίσματα και οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας 

και Επιστημών είναι νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τα πρότυπα γενικής εκπαίδευσης, τα επαγγέλματα 

και τα πεδία εξειδίκευσης και ορίζουν τις γενικές απαιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων τους και των απαραίτητων προσόντων. 

Τα έγγραφα που συντάσσονται με βάση τις νομικές πράξεις, ταξινομούνται σε διάφορα εθνικά 

μητρώα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, που το καθένα αφορά διάφορα θέματα, όπως το Εθνικό 

Μητρώο των Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Σπουδών, το Εθνικό Μητρώο Προγραμμάτων 

Σπουδών και Κατάρτισης, το Εθνικό Μητρώο Αδειών και το Μητρώο Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης. 

Εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εργάζονται σύμφωνα με τα 

σχέδια διδασκαλίας, το κοινό βασικό πρόγραμμα σπουδών και τα προγράμματα σπουδών που έχουν 

εγκριθεί άμεσα ή έμμεσα από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. 

 

Οι σχετικοί νόμοι περιλαμβάνουν: 

Το Νόμο για την εκπαίδευση στη Δημοκρατία της Λιθουανίας (που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 

1991). Ο Νόμος αυτός καθορίζει τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα και βάζει τα 

θεμέλια για τη λειτουργία και τη διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εκτός από τα 

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα).  

Στις 2 Ιουνίου 1998, το Seimas (Κοινοβούλιο της Λιθουανίας) ενέκρινε τις τροποποιήσεις του 

Νόμου για την εκπαίδευση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ο βασικός Νόμος για την εκπαίδευση 

ορίζει ότι κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, κάθε αλλοδαπός που έχει δικαίωμα μόνιμης 

ή προσωρινής διαμονής στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, έχει το δικαίωμα να σπουδάσει, να 

αποκτήσει έναν απολυτήριο τίτλο εκπαίδευσης και ένα προσόν. (Žin., 1991,Nr. 23-593) 

Στις 17 Ιουνίου 2003, τέθηκε σε εφαρμογή μια αναθεωρημένη έκδοση του Νόμου για την 

Εκπαίδευση προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι της εκπαίδευσης στη Λιθουανία, οι κύριες αρχές 

του εκπαιδευτικού συστήματος, η βασική διάρθρωση της οργάνωσής του, οι δραστηριότητες και οι 

σχέσεις του, καθώς και οι κυριότερες ευθύνες του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης 

Ο Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (14 Οκτωβρίου 1997) ορίζει τη 

δομή και τη διαχείριση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 

δραστηριότητες των επαγγελματικών σχολών και των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στη Δημοκρατία της Λιθουανίας. Ο νόμος τροποποιήθηκε το 2008. Στις 3 Απριλίου 2007 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1480&b=
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εγκρίθηκε μια αναθεωρημένη έκδοση του Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

με στόχο την εισαγωγή των ακόλουθων σημαντικών στοιχείων στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση της Λιθουανίας: τη μαθητεία, το Εθνικό Σύστημα Προσόντων, τη διαπίστευση και την 

αναγνώριση της βιωματικής μάθησης, την αξιολόγηση και διαπίστευση των προσόντων που 

προβλέπονται για τους κοινωνικούς φορείς, τη συγχρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και άλλες σημαντικές πτυχές. Η είσοδος ατόμων σε σχολεία επαγγελματικής 

κατάρτισης και σε σχολές που υλοποιούν μη τυπικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ορίζεται από 

το νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση (2011-09-01, Nr .: VIII-450) και το νόμο για την 

ανεπίσημη εκπαίδευση ενηλίκων (2010 -04-27, Νο .: VIII-822). 

- Ο Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (21 Μαρτίου 2000) καθορίζει το σύστημα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζει τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

καθιερώνει το δυαδικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Για τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της σύνδεσής  της με την 

αγορά εργασίας, ο νόμος προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου σε όλα τα πανεπιστήμια και στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη βελτίωση της 

συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους κατά την κατάρτιση προγραμμάτων εκμάθησης και την 

υποστήριξη ευκαιριών για μάθηση σε ένα χώρο εργασίας ενώ κανείς σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. 

Οι Κανονισμοί για την αναγνώριση πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Ελβετική Συνομοσπονδία για την 

ανάληψη ή την άσκηση ενός νομικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος ή νομικά κατοχυρωμένης 

επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία της Λιθουανίας ρυθμίζουν τη διαδικασία 

αναγνώρισης αποδεικτικών στοιχείων των επαγγελματικών προσόντων που χορηγούνται σε υπηκόους 

των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας (εφεξής "Κράτη Μέλη"), που προτίθενται να αναλάβουν ή ασκήσουν ένα 

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα στη 

Δημοκρατία της Λιθουανίας, βάσει των ακόλουθων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Οδηγία του 

Συμβουλίου 89/48/ ΕΟΚ, της 21ης Δεκεμβρίου 2004, που αφορά ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης 

των πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης που πιστοποιούν ελάχιστη διάρκεια επαγγελματικής εκπαίδευσης 

τριών ετών˙ Η Οδηγία του Συμβουλίου 92/51/ΕΟΚ της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο 

γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης που συμπληρώνει την οδηγία 

89/48/ΕΟΚ˙ η οδηγία του Συμβουλίου 2001/19/ΕΟΚ, της 14ης Μαΐου 2001, για την τροποποίηση των 

Οδηγιών του Συμβουλίου 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό σύστημα αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων˙ και οι Οδηγίες του Συμβουλίου 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 

78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 

85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ σχετικά με τα επαγγέλματα του νοσοκόμου, του οδοντιάτρου, του 

κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού 

 (https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/) 
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Περίγραμμα του συστήματος της γενικής Εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης  

Σχολική εκπαίδευση: 

Στη Λιθουανία, η σχολική εκπαίδευση χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια: 

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση˙ 

 Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση˙ 

 Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και διαρκεί 4 χρόνια (από την ηλικία των 6/7 ως τα 

10/11). Σκοπός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ενός υγιούς, ενεργού και 

δημιουργικού παιδιού που έχει αποκτήσει τη στοιχειώδη παιδεία, τις κοινωνικές, πληροφοριακές και 

γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προαγωγή στην βασική (κατώτερη 

δευτεροβάθμια) εκπαίδευση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τα σχολεία να επιλέξουν να προσφέρουν 

μη παραδοσιακά προγράμματα σπουδών με βάση τα μοντέλα Montessori, Waldorf, Suzuki. Η 

αξιολόγηση μαθητών μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, ανάλογα με τον εκπαιδευτικό, όπως 

σημειώσεις, κριτικές και περιγραφές. Ωστόσο, δεν δίνονται βαθμοί σε αυτό το στάδιο. Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές λαμβάνουν 

Πιστοποιητικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Η Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και διαρκεί 6 χρόνια (από την ηλικία 

των 10/11 ως τα 16/17). Το πρόγραμμα της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υλοποιείται από 

τα σχολεία βασικής, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προ-γυμνάσια και 

γυμνάσια. Σκοπός του προγράμματος της βασικής εκπαίδευσης είναι να παρέχει στο παιδί τα βασικά 

στοιχεία της ηθικής, κοινωνικο-πολιτιστικής και πολιτικής ωριμότητας, της γενικής παιδείας και των 

βασικών γνώσεων της τεχνολογικής παιδείας, να καλλιεργήσει την εθνική συνείδηση, να ενισχύσει την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων και επιλογών και της θέλησης για μάθηση. Το πρόγραμμα αποτελείται 

από δύο κύκλους: 5
η
 - 8

η
 και 9

η
 - 10

η
 τάξη. Σκοπός του πρώτου κύκλου είναι η απόκτηση των βασικών 

γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ο δεύτερος κύκλος προσανατολίζεται στην καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης˙ οι γνώσεις που αποκτούνται στο δεύτερο κύκλο είναι πιο γενικευμένες. Σε αυτό το 

στάδιο, χρησιμοποιείται το σύστημα αξιολόγηση από το 1 έως 10 με το 10 να είναι ο υψηλότερος 

βαθμός και το 4 η βάση. Στους μαθητές που ολοκληρώνουν την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

απονέμεται το Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης. 

 

Η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφορά όλους όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διαρκεί 2 χρόνια (από την ηλικία των 17/18 ως την ηλικία των 

18/19). Οι μαθητές φοιτούν σύμφωνα με τα ατομικά τους εκπαιδευτικά σχέδια˙ το πρόγραμμα μπορεί 

να περιλαμβάνει τις ενότητες του προγράμματος για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφορά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια και 

σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει γενική ακαδημαϊκή, κοινωνικο-πολιτιστική και 

τεχνολογική παιδεία, ηθική, εθνική και πολιτική ωριμότητας. Η επιλογή των μαθημάτων για κάθε 

μαθητή βασίζεται στην ατομικότητα και τη διαφοροποίηση. 
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Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει 

να δώσουν δύο ειδών εξετάσεις: σε κρατικό επίπεδο και σε σχολικό επίπεδο. Οι εξετάσεις σε επίπεδο 

σχολείου διεξάγονται και αξιολογούνται στο σχολείο, ενώ κρατικές εξετάσεις πραγματοποιούνται και 

αξιολογούνται σε Εθνικά Κέντρα Εξέτασης. Στους μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το 

πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περνάνε τις απαιτούμενες εξετάσεις, 

απονέμεται το Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο δίνει πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λιθουανία. Η κατώτερη δευτεροβάθμια ή / και ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα 

προγράμματα που προσφέρουν τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδυάζουν προγράμματα 

σπουδών της κατώτερης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων είναι 2 ή 3 χρόνια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των 

σπουδών, οι μαθητές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης ή Πιστοποιητικό 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

 

Ανώτατη εκπαίδευση 

Υπάρχουν δύο τύποι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λιθουανία: 

1. Πανεπιστήμια που εκπροσωπούν το πανεπιστημιακό τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. 

2. Κολλέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκπροσωπούν το μη πανεπιστημιακό τομέα 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

Τα Πανεπιστήμια προσφέρουν πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου και χορηγούν Προπτυχιακούς, 

Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών. 

 

Τα κολλέγια προσφέρουν σπουδές επίπεδου κολλεγίου και απονέμουν Προπτυχιακούς 

Επαγγελματικούς τίτλους σπουδών. Τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τα κολέγια μπορούν επίσης να 

προσφέρουν σπουδές που δεν χορηγούν κάποιο πτυχίο. 

Μέχρι το 2000, το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ενιαίο. Το δυαδικό σύστημα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που αποτελείται από τον πανεπιστημιακό και μη πανεπιστημιακό τομέα εισήχθη το 2000. 

Σπουδές χορήγησης πτυχίου  

Στη Λιθουανία μπορούν να απονεμηθούν τα ακόλουθα πτυχία: 

1. 1
ος

 Κύκλος: Επαγγελματικό Πτυχίο ή Προπτυχιακό (Bachelor)˙  

2. 2
ος

 Κύκλος: Μεταπτυχιακό˙ 

3. 3
ος

 Κύκλος: Διδακτορικό στις Επιστήμες ή στις Τέχνες. 

Η εισαγωγή σε όλους τους κύκλους σπουδών διεξάγεται σε ανταγωνιστική βάση σύμφωνα με τους 

κανόνες εισαγωγής που ορίζονται από το ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επικυρώνεται από 

το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. 

 

1
ος

 Κύκλος: Προπτυχιακό ή Επαγγελματικό Πτυχίο (Bachelor) 

Οι υποψήφιοι αυτού του κύκλου σπουδών πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή ισοδύναμο προσόν. Το Επαγγελματικό Πτυχίου απονέμεται μετά την ολοκλήρωση 

προγραμμάτων σπουδών επιπέδου κολλεγίων τα οποία εστιάζουν περισσότερο στην προετοιμασία των 

μαθητών για την επαγγελματική δραστηριότητα και την εφαρμοσμένη έρευνα. Τα Προγράμματα 
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Σπουδών των Επαγγελματικών Πτυχίων απαιτούν την ολοκλήρωση των 180-210 μονάδων. Έπειτα από 

την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται το Επαγγελματικό Πτυχίο. 

Τα Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσανατολίζονται στην επέκταση της γενικής 

εκπαίδευσης και παρέχουν γνώσεις σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς ή των τεχνών και 

προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο για περαιτέρω σπουδές ή επαγγελματική δραστηριότητα. Τα 

προγράμματα απαιτούν την ολοκλήρωση 210-240 μονάδων. Σε σύγκριση με τις σπουδές Κολλεγίου, 

το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών είναι περισσότερο ακαδημαϊκό. Μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών απονέμεται Προπτυχιακό δίπλωμα. 

2
ος

 Κύκλος: Μεταπτυχιακό 

Οι υποψήφιοι του κύκλου αυτού πρέπει να έχουν Προπτυχιακό δίπλωμα ή Επαγγελματικό 

Πτυχίο ή ισοδύναμο προσόν και να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει το ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών των Μεταπτυχιακών σχεδιάζονται για την προετοιμασία του 

σπουδαστή για ανεξάρτητη ερευνητική δραστηριότητα ή οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα της 

οποίας η εκτέλεση απαιτεί επιστημονική γνώση και αναλυτική ικανότητα. Τα προγράμματα απαιτούν 

την ολοκλήρωση 90 - 120 μονάδων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών απονέμεται το 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.  

Επί του παρόντος, οι εξειδικευμένες επαγγελματικές σπουδές αποτελούν μέρος των 

μεταπτυχιακών σπουδών. Τα προσόντα που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων 

επαγγελματικών σπουδών στον τομέα των παιδαγωγικών σπουδών είναι συγκρίσιμα με τις σπουδές μη 

χορήγησης πτυχίου.  

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μετά την 

παρακολούθηση ολοκληρωμένων πανεπιστημιακών σπουδών μακράς διαρκείας, οι οποίες συνδυάζουν 

τον 1
ο
 και τον 2

ο
 κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών. Παραδοσιακά, οι σπουδές αυτές είναι 

διαθέσιμες σε διάφορους τομείς της ιατρικής, της φαρμακευτικής, της κτηνιατρικής, του δικαίου και 

των θρησκευτικών σπουδών. Οι υποψήφιοι των ολοκληρωμένων πανεπιστημιακών σπουδών μακράς 

διαρκείας απαιτείται να έχουν Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο προσόν. Ο 

φόρτος εργασίας των προγραμμάτων αυτών είναι 300-360 μονάδες. Έπειτα από την ολοκλήρωση των 

σπουδών αυτών απονέμεται το μεταπτυχιακό δίπλωμα. 

3ος Κύκλος: Διδακτορικό στις Επιστήμες / Διδακτορικό στις Τέχνες  

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες στις Επιστήμες ή στις Τέχνες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Σκοπός των διδακτορικών σπουδών στις επιστήμες είναι να 

προετοιμάσει επιστήμονες που θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα και πειραματικό (κοινωνικό, 

πολιτιστικό) αναπτυξιακό έργο και να επιλύουν επιστημονικά προβλήματα. Σκοπός των διδακτορικών 

σπουδών στις τέχνες είναι να προετοιμάσουν καλλιτέχνες ερευνητές οι οποίοι θα είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν, να ερμηνεύσουν και να αναπτύξουν έρευνα με βάση την τέχνη τους. Η διάρκεια των 

διδακτορικών σπουδών είναι συνήθως 4-6 έτη. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Προγράμματα σπουδών που δεν οδηγούν σε χορήγηση πτυχίου  
Οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους 

προγράμματα. Τα προγράμματα παρέχονται από κολλέγια και πανεπιστήμια και δεν οδηγούν σε 

κάποιο πτυχίο. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για 
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ανεξάρτητη άσκηση ενός επαγγέλματος ή η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. 

Σε αυτό το είδος προγραμμάτων ανήκουν: 

• Προγράμματα ειδικότητας στην Ιατρική, την Οδοντιατρική, την Κτηνιατρική. Η διάρκεια 

της ειδικότητας είναι από 2 έως 6 έτη. Το Πιστοποιητικό Ειδικότητας χορηγείται μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών ειδικότητας.  

• Παιδαγωγικά προγράμματα σπουδών. Ο φόρτος εργασίας των σπουδών που δεν οδηγούν σε 

κάποιο πτυχίο είναι από 30 έως 120 μονάδες. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών 

εκδίδεται ένα πιστοποιητικό σπουδών.  
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Επαγγελματική κατάρτιση 

Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από επαγγελματικές σχολές, κέντρα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης για την αγορά εργασίας, αγροτικές σχολές, εμπορικές σχολές ή 

άλλα ιδρύματα που έχουν το δικαίωμα να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση. Τα ονόματα των 

ιδρυμάτων αυτών ποικίλουν 

Υπάρχουν περίπου 74 ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Λιθουανία. Τα 

ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετασχηματίζονται ως αυτοδιοικούμενα 

ιδρύματα προκειμένου να προσελκύσουν επιχειρήσεις στη διοίκησή τους και να φέρουν την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πιο κοντά στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΕΕΚ (VET) έχουν σχεδιαστεί για 

μαθητές διαφόρων ηλικιών και με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Το σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης καλύπτει τόσο την αρχική όσο και τη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών είναι υπεύθυνο για το σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Το Υπουργείο είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας της πλειονότητας των ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από αυτά είναι κρατικά οικονομικά ιδρύματα και 

μερικά (20) είναι αυτοδιοικούμενα ιδρύματα. Το κύριο όργανο διοίκησης των δημόσιων ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η γενική συνέλευση, στην οποία κάθε φορέας έχει 

μία ψήφο. Οι δήμοι, διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη 

διοίκηση ενός ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης με ίσους όρους με τον κύριο φορέα (Υπουργείο 

Παιδείας και Επιστημών). 

Η Αρχική ΕΕΚ (IVET) προσφέρει στους μαθητές πάνω από 14 ευκαιρίες για να αποκτήσουν ένα 

πρώτο πτυχίο. Η Συνεχιζόμενη ΕΕΚ (CVET) είναι σχεδιασμένη για εκπαιδευόμενους που επιθυμούν 

να βελτιώσουν τα προσόντα που διαθέτουν, να αποκτήσουν νέα ή την απαιτούμενη ικανότητα για να 

κάνουν συγκεκριμένες εργασίες (εκτελούν λειτουργίες), όπως ορίζεται στους κανονισμούς των 

επαγγελμάτων. 

Οι επαγγελματικές σχολές παρέχουν τόσο κατάρτιση που οδηγεί είτε σε κάποια προσόντα, είτε και 

στη βασική ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να είναι είτε δύο είτε 

τρία χρόνια ανάλογα με το αν πρόκειται για τη βασική ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή αν είναι 

προσαρμοσμένη στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η διάρκεια των σπουδών για τους μαθητές που έχουν 

ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1 έως 2 έτη. Οι απαιτήσεις για τα προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης καθορίζονται από τις Γενικές Απαιτήσεις και τα Πρότυπα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών. Τα 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης υλοποιούνται από τους φορείς παροχής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εργοδότες.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά όλα τα σχολεία της 

χώρας και καθορίζει τους τομείς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των ικανοτήτων, των 

παιδαγωγικών στόχων και των διατάξεων αξιολόγησης. Το δεύτερο μέρος είναι προαιρετικό και 

καλύπτει τις μεθόδους διδασκαλίας, ζητήματα που αφορούν τα μαθήματα, τα βοηθήματα διδασκαλίας 

κλπ. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας, 
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Οικολογίας, Πληροφορικής και Ξένης Γλώσσας για τους Συγκεκριμένους Σκοπούς ως θέματα ή 

ενότητες. 

Παρόλο που η ΕΕΚ στη Λιθουανία είναι βασισμένη στο σχολείο, η πρακτική κατάρτιση και η 

κατάρτιση στις επιχειρήσεις αποτελούν μείζονα ρόλο. Στην Αρχική ΕΕΚ, η πρακτική εξάσκηση 

περιλαμβάνει το 60 έως 70% του συνολικού χρόνου που διατίθεται για επαγγελματικά θέματα, εκ των 

οποίων οργανώνονται 8 έως 15 εβδομάδες σε μια επιχείρηση ή σχολικό εργαστήριο που προσομοιώνει 

τις συνθήκες εργασίας. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος ενός προγράμματος 

κινητικότητας. 

 

Η τελική αξιολόγηση των προσόντων είναι ανεξάρτητη και αξιολογείται από διαπιστευμένους 

οργανισμούς αξιολόγησης ικανοτήτων. 

Οι μαθητές από τη στιγμή που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και θα 

περάσουν τις εξετάσεις, αποκτούν τον επαγγελματικό τίτλο. Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κολέγια ή πανεπιστήμια. Οι 

απόφοιτοι αλλά και εκείνοι που έχουν εργασιακή εμπειρία σύμφωνα με τα προσόντα τους, λαμβάνουν 

παραπάνω μόρια για την είσοδό τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Η Επίσημη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Formal CVET) έχει 

σχεδιαστεί για άτομα με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρακτική κατάρτιση περιλαμβάνει το 60-80% του προγράμματος, το 

ήμισυ του οποίου κατά προτίμηση πραγματοποιείται στην επιχείρηση. 

 

Η Επίσημη Συνεχιζόμενη ΕΕΚ για τους ανέργους και τους απολυμένους χρηματοδοτείται από ένα 

σύστημα κουπονιών, το οποίο επιτρέπει στους άνεργους να επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισής τους. Η 

κατάρτιση υλοποιείται με βάση συμβάσεων μεταξύ της τοπικής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, 

των ανέργων και, κατά περίπτωση, της επιχείρησης. Μετά από την κατάρτιση, ο εργοδότης 

υποχρεούται να απασχολήσει το άτομο το λιγότερο για έξι μήνες ακόμη. Η Μη-τυπική Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους 

εργαζόμενους, που οι εργοδότες τους ξεκίνησαν τη διαδικασία, οργανώνεται με βάση διάφορες 

ρυθμίσεις. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν δικές τους μονάδες κατάρτισης και πλαίσια προσόντων ή 

εφαρμόζουν διεθνώς αναγνωρισμένα τομεακά προσόντα και προγράμματα.  

 

Διοικητική Δομή για τη ρύθμιση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Σε γενικές γραμμές, η πολιτική των κρατικών επιστημών και σπουδών καθορίζεται από το Seimas. Η 

πολιτική, που βασίζεται στις αρμοδιότητες που καθορίζονται από αυτόν και άλλους νόμους και 

διατάγματα, εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και άλλα υπουργεία, από το 

Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας, από το Ίδρυμα Κρατικών Σπουδών, από το Κέντρο Αξιολόγησης 

Ποιότητας, από την ακαδημαϊκή ηθική και τις διαδικασίες, από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα από την 

Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και άλλα ιδρύματα (Article 12, 30th April, 2009, No. 

XI-242, Science and Study law). Στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, η αναγνώριση των νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων συντονίζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας. 



                                            
 

86 
 

 

 

Η ρύθμιση και η έκδοση των τίτλων σπουδών και των προσόντων εξαρτάται από το επίπεδο και το 

είδος των σπουδών. Τα σχολικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τα σχολεία. Τα γυμνάσια που είναι 

εξουσιοδοτημένα να εκπονούν μελέτες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις σπουδές έχουν το 

δικαίωμα να εκδίδουν εκπαιδευτικά έγγραφα που να πιστοποιούν την απόκτηση του 

εκπαιδευτικού προσόντος της ανώτατης εκπαίδευσης για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το 

σχετικό πτυχίο ή διδακτορικό πρόγραμμα και έχουν εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις των σπουδών 

αυτών. Τα επίσημα πανεπιστημιακά πτυχία εκδίδονται από τα πανεπιστήμια και ο ενδιαφερόμενος 

πρέπει να επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο και να ζητήσει την έκδοση του τίτλου. Το Κέντρο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος 

επαγγελματικών προσόντων της Λιθουανίας. 

 

Κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης  
Νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα – μια επαγγελματική δραστηριότητα ή μια ομάδα 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την άσκηση της οποίας σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται άμεσα ή 

έμμεσα συγκεκριμένος επαγγελματικός τίτλος. Η χρήση του επαγγελματικού τίτλου σύμφωνα με τους 

νόμους και τους κανονισμούς, επιτρέπεται μόνο για όσους διαθέτουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό 

προσόν και είναι μέλος των ενώσεων ή οργανισμών που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του Νόμου 

για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. 

Σύμφωνα με το Διάταγμα Αριθ. 4-486 του Υπουργού Οικονομικών της 15
ης

 Ιουλίου 2014 σχετικά με 

την Έγκριση του Καταλόγου των Νομοθετικώς Κατοχυρωμένων Επαγγελμάτων στη Δημοκρατία της 

Λιθουανίας, τα επαγγέλματα αυτά είναι (TAR., 2014-07- 15, αριθ. 10267): 

 Advokatas (δικηγόρος) 

 Akušeris (μαία) 

 Architektas (αρχιτέκτονας) 

 Auklėtojas (νηπιαγωγός) 

 Bendrosios praktikos slaugytojas (νοσοκόμες) 

 Biomedicinos technologas (βιοϊατρικοί τεχνικοί) 

 Burnos higienistas (ειδικός στοματικής υγιεινής) 

 Dantų technikas (Οδοντοτεχνίτες) 

 Dietistas (διαιτολόγος) 

 Ergoterapeutas (εργοθεραπευτής) 

 Gidas (οδηγός) 

 Gydytojo odontologo padėjėjas (βοηθός οδοντιάτρου) 

 Kineziterapeutas (φυσικοθεραπευτής) 

 Logopedas (λογοθεραπευτής) 

 Masažuotojas (μασέρ) 

 Medicinos gydytojas (Ιατρός) 

 Mokyklos psichologas (σχολικός ψυχολόγος) 

http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Advokatas/447
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Akueris/408
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Architektas/389
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Aukletojas/414
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Bendrosios_praktikos_slaugytojas/404
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Biomedicinos_technologas/436
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Burnos_higienistas/375
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Dantu_technikas/392
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Dietistas/400
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Ergoterapeutas/437
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Gidas/405
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Gydytojo_odontologo_padejejas/393
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Kineziterapeutas/430
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Logopedas/401
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Masazuotojas/394
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Medicinos_gydytojas/383
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Mokyklos_psichologas/377
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 Mokytojas (δάσκαλος) 

 Odontologas (οδοντίατρος) 

 Profesijos mokytojas (εκπαιδευτής) 

 Restauratorius (συντηρητής) 

 Socialinis darbuotojas (κοινωνικός λειτουργός) 

 Socialinis pedagogas (κοινωνικός παιδαγωγός) 

 Specialusis pedagogas (ειδικός παιδαγωγός) 

 Statybos inžinierius (πολιτικός μηχανικός) 

 Surdopedagogas (παιδαγωγός κωφών) 

 Tiflopedagogas (παιδαγωγός τυφλών) 

 Vaistininkas (Φαρμακοποιός) 

 Vaistininko padėjėjas (τεχνικός φαρμακείου) 

 Veterinarijos gydytojas (χειρουργός κτηνίατρος) 

 Veterinarijos felčeris (βοηθός κτηνίατρου) 

 Bankroto administratorius (διοικητικός υπάλληλος) 

 Restruktūrizavimo administratorius (ανώτερος διοικητικός υπάλληλος) 


Διατάξεις αναγνώρισης  

Δύο βασικοί τύποι αναγνώρισης προσόντων της αλλοδαπής μπορούν να διακριθούν: τα ακαδημαϊκά 

και τα επαγγελματικά προσόντα. 

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση αφορά τον προσδιορισμό της ακαδημαϊκής αξίας ενός τίτλου, δηλ. 

καθορίζει κατά πόσο ο τίτλος της αλλοδαπής πληροί τις γενικές ακαδημαϊκές απαιτήσεις για το 

αντίστοιχο προσόν στη Λιθουανία.

Η επαγγελματική αναγνώριση αφορά τον προσδιορισμό της επαγγελματικής αξίας ενός τίτλου, δηλ. 

καθορίζει εάν ο τίτλος πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο προσόν μπορεί να αναγνωριστεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά να 

μην αναγνωριστεί (ή να μην αναγνωριστεί πλήρως) για επαγγελματικούς σκοπούς ή αντίστροφα. 

Οι δύο τύποι αναγνώρισης ρυθμίζονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία και έχουν διαφορετικές 

αρμόδιες αρχές. 

 

Ακαδημαϊκή αναγνώριση 

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων της αλλοδαπής στη Λιθουανία εξαρτάται από το επίπεδο 

του τίτλου σπουδών και το σκοπό της αναγνώρισης, στη Λιθουανία η αναγνώριση γίνεται από 

διάφορα ιδρύματα: 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (SKVC), www.skvc.lt  

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξουσιοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών του 

Πανεπιστημίου του Βίλνιους (www.vu.lt)  

Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βίλνιους Γκεντινίνα (www.vgtu.lt)  

Λιθουανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας (www.lsmuni.lt)  

Το Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας, www.lmt.lt  

http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Mokytojas/438
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Odontologas/441
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Profesijos_mokytojas/420
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Restauratorius/431
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Socialinis_darbuotojas/387
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Socialinis_pedagogas/433
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Specialusis_pedagogas/398
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Statybos_inzinierius/622
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Surdopedagogas/450
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Tiflopedagogas/440
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Vaistininkas/445
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Vaistininko_padejejas/453
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/Veterinarijos_gydytojas/381
http://www.skvc.lt/
http://www.vu.lt/
http://www.vgtu.lt/
http://www.lsmuni.lt/
http://www.lmt.lt/
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Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, www.smm.lt  

http://www.smm.lt/
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Προσόντα ή τμήματα προγράμματος 
Ίδρυμα αρμόδιο για την ακαδημαϊκή 

αναγνώριση 

Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες 

(τέχνες) 
Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας 

Τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκτός 

από διδακτορικά) 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

Εξουσιοδοτημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (μόνο για σκοπούς έρευνας 

στο ίδρυμα αυτό)  

Περίοδοι σπουδών 
Επιλεγμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Προσόντα που βεβαιώνουν 

επαγγελματική εκπαίδευση 
Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 

Προσόντα που παρέχουν πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση) 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

Εξουσιοδοτημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Τμήματα προγραμμάτων δευτεροβάθμιας, 

πρωτοβάθμιας ή υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης  

Επιλεγμένα δημοτικά, πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια σχολεία 

 
(http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje)  

Απαιτήσεις γλώσσας 

Από τη στιγμή που κάποιος αλλοδαπός επιθυμεί να σπουδάσει στη Λιθουανία πρέπει να είναι ικανός 

να μιλά τη γλώσσα διδασκαλίας: 

Εάν το πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του διδάσκεται στη λιθουανική γλώσσα, το άτομο θα πρέπει 

να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας της λιθουανικής γλώσσας. Η γραπτή δοκιμασία της λιθουανικής 

γλώσσας είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούντος να σπουδάσει στη λιθουανική γλώσσα. Η 

ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τον προφορικό λόγο, να γράφει, να μιλάει και να διαβάζει αλλά 

και η ικανότητά του να χειρίζεται τη γλώσσα αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της γραπτής αυτής 

δοκιμής. Για ερωτήσεις σχετικά με τη δοκιμασία της λιθουανικής γλώσσας πρέπει κανείς να 

απευθυνθεί στο Τμήμα Λιθουανικών Σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους 

(Πανεπιστήμιο 5, Βίλνιους). Εάν τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα, τότε 

ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει είτε πιστοποιητικό που να αποδεικνύει το επίπεδο γλωσσών του (τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη 

βαθμολογία) είτε να περάσει από γραπτή δοκιμασία γλωσσικής επάρκειας που παρέχεται από το 

ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Επαγγελματική αναγνώριση  

Αυτή είναι η αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, όταν ένα άτομο επιθυμεί 

να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι 

http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje
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σημαντικό να αξιολογηθεί όχι μόνο ο τίτλος που αποκτήθηκε αλλά και οι γνώσεις, οι επαγγελματικές 

δεξιότητες και οι ικανότητες του ατόμου και εάν επαρκούν για να ξεκινήσει να εργάζεται στη χώρα 

προορισμού. Τα επαγγέλματα είναι δύο τύπων: τα νομοθετικά κατοχυρωμένα και μη 

κατοχυρωμένα. 

Σε περίπτωση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ένα όργανο εξουσιοδοτημένο από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αναγνωρίζει τα επαγγελματικά προσόντα της αλλοδαπής. 

Η αναγνώριση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών προσόντων στη Δημοκρατία της 

Λιθουανίας συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας. Ο φορέας συντονισμού ορίζει έναν 

Συντονιστή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ο οποίος παρέχει πληροφορίες στην 

Επιτροπή της ΕΕ και σε άλλα κράτη μέλη και πραγματοποιεί άλλες λειτουργίες. 

(https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/es-vidaus-rinka/reglamentuojamu-profesiniu-

kvalifikaciju-pripazinimas) 

Σε περίπτωση μη κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, ο εργοδότης αποφασίζει σχετικά με την 

επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών.  
 

Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων, τίτλων σπουδών και άδειας άσκησης 

επαγγέλματος (για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα)  
 

Αναγνώριση επαγγελμάτων 

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
1) Το άτομο που επιθυμεί να ασκήσει ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα πρέπει να 

επιλέξει το επάγγελμα αυτό από τη λίστα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 

(http://www.profesijos.lt/go.php/lit/sarae/80) και να επικοινωνήσει με το φορέα που είναι 

αρμόδιος για το συγκεκριμένο επάγγελμα.   

2) Όλες οι πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο (υπεύθυνο) φορέα. 

3) Αν ο αρμόδιος φορέας ζητά και ακαδημαϊκή αναγνώριση, ο αιτών πρέπει να επικοινωνήσει με 

το Λιθουανικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (CQAHE): 

www.skvc.lt/en/    

- Η απόφαση σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα. 

Η όλη διαδικασία ορίζεται λεπτομερώς στο Ψήφισμα σχετικά με την αναγνώριση των νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (Valstybės žinios, 2011-09-22, No. 115-5403) 
 

Μη-νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

Όταν κάποιος επιθυμεί να ασκήσει ένα επάγγελμα το οποίο δεν συγκαταλέγεται στη λίστα με τα 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, δεν χρειάζεται καμία άδεια από κανέναν αρμόδιο φορέα. 

Πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον εργοδότη, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με το κατά πόσον το 

προσόν του ατόμου είναι κατάλληλο για τη θέση. Ωστόσο, μπορεί να του ζητηθεί να παράσχει τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης, κλπ., στην περίπτωση αυτή πρέπει να επικοινωνήσει με το Λιθουανικό 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση της εκπαίδευσης, 

 

Αναγνώριση σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό 

Ένας αλλοδαπός πολίτης πρέπει να έχει αναγνωρίσει τα εκπαιδευτικά του έγγραφα στη Δημοκρατία 

της Λιθουανίας. Η αξιολόγηση και η αναγνώριση των απολυτήριων τίτλων της αλλοδαπής και των 

https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/es-vidaus-rinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas
https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/es-vidaus-rinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/sarae/80
http://www.skvc.lt/en/
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τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Λιθουανικό Κέντρο Αξιολόγησης της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (CQAHE): www.skvc.lt/en/ 

http://www.skvc.lt/en/
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Κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών (κατά CQAHE) 
 

Έγγραφο Περιγραφή 

1. Αίτηση 

Η αίτηση που δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, δεν έχει υπογραφεί και δεν 

περιλαμβάνει το πλήρες πακέτο με όλα τα δικαιολογητικά, δε γίνεται 

δεκτή. Ο αιτών πρέπει να αναφέρει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, καθώς θα ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένα ξεχωριστό έντυπο αίτησης πρέπει να 

συμπληρωθεί για κάθε προσόν που σκοπεύει κανείς να αναγνωρίσει στη 

Λιθουανία. Το έντυπο αίτησης υπάρχει στα αγγλικά και στα ρωσικά. 

Αντίγραφα της αίτησης υπάρχουν και στα γραφεία 1-18 της υπηρεσίας. 

2. Δίπλωμα 

Το δίπλωμα ή το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι τελικό και στην 

αρχική γλώσσα. Αν το τελικό δίπλωμα δεν έχει εκδοθεί, πρέπει να 

υπάρχει μια προσωρινή πιστοποίηση, η οποία να επιβεβαιώνει το γεγονός 

της αποφοίτησης του αιτούντος και να περιλαμβάνει τον τίτλο του τίτλου 

σπουδών στην αρχική γλώσσα. 

3. Ακαδημαϊκό 

πιστοποιητικό 

μαθημάτων 

Το ακαδημαϊκό πιστοποιητικό μαθημάτων, η αναλυτική βαθμολογία των 

μαθημάτων ή παρόμοιο έγγραφο πρέπει να είναι στην αρχική γλώσσα. 

Πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα, τους βαθμούς και τις πιστώσεις ή 

/ και ώρες. Για ορισμένες χώρες, απαιτείται η αποστολή του ακαδημαϊκού 

εγγράφου απευθείας στο γραφείο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

4. Ταυτοποίηση  

Ένας έγκυρος τρόπος ταυτοποίησης όπως ταυτότητα που εκδίδεται από 

χώρα του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ ή διαβατήριο ή η άδεια διαμονής της 

Λιθουανίας. Εάν το όνομα του αιτούντος διαφέρει από το όνομα στο 

διαβατήριο ή την ταυτότητα, πρέπει να υποβληθεί έγκυρη απόδειξη 

αλλαγής ονόματος. Μια έγκυρη απόδειξη αλλαγής ονόματος θεωρείται 

πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό 

έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδιο επίσημο φορέα.  

5.  Δικαιολογητικά 

προηγούμενης 

εκπαίδευσης 

Εάν κάποιος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών ή παρόμοιο, πρέπει να καταθέσει το προπτυχιακό του δίπλωμα 

και το ακαδημαϊκό πιστοποιητικό των μαθημάτων.  

6. Άλλα πρόσθετα 

έγγραφα 

Ο αιτών μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε έγγραφα και / ή πληροφορίες 

που σχετίζονται με τις σπουδές του.  
Τα δικαιολογητικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. 
 

Προϋποθέσεις για τα δικαιολογητικά 
1) Όλα τα συνημμένα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα πιστοποιημένα ως 

αληθή από αρμόδιο φορέα, όπως συμβολαιογράφο, υπάλληλο δικαστηρίου ή φορέα έκδοσης. Τα 

σαρωμένα αντίγραφα, τα μη επικυρωμένα αντίγραφα ή τα αντίγραφα που βεβαιώνονται από μη 

αρμόδια ιδρύματα δεν γίνονται δεκτά. Το CQAHE έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πρωτότυπα των 

επικυρώσεων για σκοπούς επαλήθευσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της 

αίτησης. Τα πρωτότυπα υποβληθούν στο γραφείο του Κέντρου και να επιστραφούν με συστημένη 

επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών με έξοδα του αιτούντος.  

2) Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται σε άλλες γλώσσες εκτός από την αγγλική, τη ρωσική ή τη 

λιθουανική πρέπει να κατατίθενται με επίσημη μετάφραση. Η μετάφραση θεωρείται επίσημη όταν 

είναι επικυρωμένο το ακριβές αντίγραφο του εγγράφου στην πρωτότυπη γλώσσα και βεβαιώνεται 
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με την υπογραφή του μεταφραστή. Τα έγγραφα που εκδίδονται στα αγγλικά, τα ρωσικά ή τα 

λιθουανικά δεν χρειάζονται μετάφραση.  

3) Συνιστάται η νομιμοποίηση ή επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) των 

πρωτοτύπων των εκπαιδευτικών πιστοποιητικών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να 

απαιτείται (με βάση τις ειδικές απαιτήσεις χώρας) 

Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά μπορεί να υποβληθούν σε επαλήθευση, η οποία απαιτεί άμεση 

επιβεβαίωση της απονομής του τίτλου από το φορέα έκδοσης. 
 

Πληροφορίες για πρόσφυγες δίχως έγγραφα  

Το CQAHE έχει μια ειδική διαδικασία για τους αιτούντες χωρίς έγγραφα, οι οποίοι δεν 

μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για αντικειμενικούς λόγους και επί του παρόντος 

διαμένουν στη Λιθουανία. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας έκθεσης της βασικής 

εκπαίδευσης ή / και εξωτερικής αξιολόγησης των ικανοτήτων του αιτούντος. Η διαδικασία 

συνήθως διαρκεί περίπου 3 μήνες. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, πρέπει ο αιτών 

να: 

1) συμπληρώσει μια αίτηση  

2) καταθέσει κάθε έμμεση τεκμηρίωση διαθέτει, όπως πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική 

του άδεια, έγγραφα που εκδόθηκαν από το σχολείο κλπ. 

3) αιτιολογήσει γιατί δεν είναι δυνατή η παροχή των εγγράφων. 

 

Υποβολή των δικαιολογητικών 

Με ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών 

Τα πλήρη πακέτα των δικαιολογητικών μπορούν να αποσταλούν στο: 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

A. Gostauto str. 12 

LT-01108 Βίλνιους, 

Λιθουανία. 

Αυτοπροσώπως στα γραφεία 1-18 

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές και δεν θα 

υποβληθούν σε επεξεργασία. Εάν τα έγγραφα κατατεθούν μέσω νόμιμου εκπρόσωπου, απαιτείται 

επίσημη εξουσιοδότηση. 

Χρόνος επεξεργασίας 

Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός 20 εργάσιμων ημερών. Εάν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και το γραφείο έχει επαρκείς πληροφορίες, η απόφαση εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα. 

Η κανονική αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει ως και ένα μήνα. Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, ο αιτών θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η 

επεξεργασία της αίτησης θα ανασταλεί μέχρι την παραλαβή των απαιτούμενων εγγράφων. 

Παράβολα 

Η διαδικασία είναι δωρεάν. Το Κέντρο δεν καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται με την υποβολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το Κέντρο δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή βλάβη των 

δικαιολογητικών κατά τη μεταφορά.  

(http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements)  

http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
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Χαρακτηριστικά των τυπικών προσόντων (εκπαιδευτικό επίπεδο)  

Όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1992), η εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η ολοκλήρωση της 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο 2 ISCED - International Standard Classification 

of Education - Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης) και η λήψη βασικού σχολικού 

πιστοποιητικού (επίπεδο 2 του EQF - European Qualifications Framework for Lifelong Learning - 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων), μετά την οποία οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν είτε 

προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης είτε προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο ISCED 3 (που οδηγεί σε επαγγελματικό επίπεδο 3 του 

EQF) ή σε επαγγελματικό τίτλο επιπέδου 4 του EQF και τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, γνωστό και ως matura, ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι εξετάσεις για αυτό το πιστοποιητικό πραγματοποιούνται είτε από το κράτος είτε 

από εξουσιοδοτημένα σχολεία. 

Το ποσοστό των αγοριών που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο μειώθηκε όπως και το 

συνολικό ποσοστό όλων των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 2004 κατά 5,9%. 

Το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Το ποσοστό των πτυχιούχων της 

ανώτατης εκπαίδευσης (30-34 ετών) αυξήθηκε από 51,3 το 2013 σε 53,3 το 2014. 

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι αρκετά υψηλό. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας 

εργατικού δυναμικού το 2011, το 93% των ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών είχε ολοκληρώσει την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 34% έφθασε ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Το ποσοστό Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν αυξάνεται και παραμένει χαμηλό (5,0%) σε σχέση με 

το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 10,7% το 2014. Το σχέδιο δράσης για την Άτυπη Εκπαίδευση 

Ενηλίκων είναι ένα καλό βήμα. Περιλαμβάνει την κατανομή των πόρων για την εκπαίδευση 

ενηλίκων, την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση προγραμμάτων μάθησης. 

Η Περιγραφή του Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων της Λιθουανίας καθορίζει το 

σύστημα των επιπέδων των προσόντων που εφαρμόζονται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βάσει 

των ικανοτήτων που απαιτούνται για τις προσωπικές δραστηριότητες. 

Όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), έτσι και το Λιθουανικό 

Πλαίσιο Προσόντων (LTQF) (που ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 535 της 4ης Μαΐου 2010) έχει 8 

επίπεδα προσόντων. Τα επίπεδα των προσόντων διαιρούνται ιεραρχικά, σύμφωνα με κριτήρια που 

ορίζουν τα επίπεδα: την πολυπλοκότητα, την αυτονομία και μια σειρά από δραστηριότητες που 

εκτελεί ένα άτομο με τα συγκεκριμένα προσόντα. Το LTQF περιλαμβάνει τα προσόντα που πρέπει 

να έχει κάποιος για εργασία και για μάθηση και ο βασικός του στόχος είναι να προετοιμάσει το 

άτομο για περαιτέρω μάθηση. Τα προσόντα αυτά αποκτώνται με την ολοκλήρωση γενικών 

προγραμμάτων κατώτερης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα προσόντα για την ΕΕΚ κατατάσσονται στα πρώτα πέντε επίπεδα του Λιθουανικού 

Πλαισίου Προσόντων (LTQF). Τα προσόντα των Επιπέδων 1 - 4 αποκτώνται με την ολοκλήρωση 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή / και γενικής εκπαίδευσης, ενώ τα προσόντα του 

Επιπέδου 5 αποκτώνται με την ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης που προορίζονται για 
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άτομα με επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, με την ολοκλήρωση 

προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν οδηγούν σε πτυχίο, και / ή μέσω επαγγελματικής 

εμπειρίας και ανεξάρτητης μελέτης. 

Τα προσόντα του Επιπέδου 6 αποκτώνται συμπληρώνοντας τον πρώτο κύκλο σπουδών σε 

Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο και, σε περιπτώσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η 

νομοθεσία, με την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών ή ειδίκευσης που δεν οδηγούν σε πτυχίο. 

Τα προσόντα του Επιπέδου 7 αποκτώνται με την ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου των 

πανεπιστημιακών σπουδών ή ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών, σε περιπτώσεις και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία, με την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών ή 

μετεκπαίδευσης που δεν οδηγούν σε πτυχίο. 

Τα προσόντα του Επιπέδου 8 αποκτώνται με την ολοκλήρωση Διδακτορικών σπουδών. 

Επιπλέον, τα προσόντα σε όλα τα επίπεδα μπορούν να αποκτηθούν είτε με επαγγελματική 

εμπειρίας είτε με ανεξάρτητη μελέτη. 

 

Προσόντα που χορηγούνται επί του παρόντος στο LTQF: 
 

8 Σπουδές τρίτου κύκλου σε πανεπιστήμια (Διδακτορικό) 

7 Σπουδές δεύτερου κύκλου σε πανεπιστήμια (Μεταπτυχιακό) 

6 Σπουδές πρώτου κύκλου σε πανεπιστήμια και κολλέγια (Προπτυχιακά) 

5    

4 

Αρχική ΕΕΚ (I-VET)  

*μόνο αν έχει ολοκληρωθεί η 

Γενική Εκπαίδευση  

Γενική Εκπαίδευση (ΓΕ) *Matura - Ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3 

Αρχική ΕΕΚ/ Συνεχιζόμενη ΕΕΚ 

(I-VET/ C-VET)  Όχι προσόντα Γενικής Εκπαίδευσης σε αυτό το επίπεδο  

2 

Αρχική ΕΕΚ/ Συνεχιζόμενη ΕΕΚ 

(I-VET/ C-VET)  Γενική Εκπαίδευση (ΓΕ) *βασική εκπαίδευση 

1 Συνεχιζόμενη ΕΕΚ (C-VET)  Όχι προσόντα Γενικής Εκπαίδευσης σε αυτό το επίπεδο 
(http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework-2/)  

 

Χαρακτηριστικά της Αγοράς Εργασίας  

Η οικονομική κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας της Λιθουανίας, το ποσοστό 

ανεργίας τριπλασιάστηκε και από το 4,3% το 2007 έφθασε στο ανώτατο σημείο της 17,8% το 2010. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό ανεργίας στη Λιθουανία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια: το 

2014 - 7,1%, το 2015 - 6,1%, το 2016 - 8,8%.  

Είναι πιο δύσκολο να επιλυθεί το πρόβλημα της δομικής ανεργίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης 

μετανάστευσης των νέων που έχουν τις δεξιότητες και κίνητρο να εργαστούν, οι οποίοι 

μεταναστεύουν στο εξωτερικό για καλύτερους μισθούς και καλύτερη ζωή. Η τρέχουσα κατάσταση 

επιδεινώνει περισσότερο ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας και την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόσφατα οι πελάτες σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και 

καφετέριες συχνά διαμαρτύρονταν για κακές υπηρεσίες, ενώ οι εργοδότες δηλώνουν ότι δεν 

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework-2/
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μπορούν να βρουν κατάλληλους υπαλλήλους. Μετά την μείωση του ποσοστού ανεργίας, οι 

εργοδότες διαμαρτύρονται όλο και περισσότερο ότι δε μπορούν να βρουν, όχι μόνο ειδικευμένο 

προσωπικό, αλλά και εργαζομένους για στοιχειώδεις εργασίες. 

Χαρακτηριστικά άτυπων δεξιοτήτων (π.χ. γλωσσική επάρκεια, παραγωγικότητα...) 

Οι άτυπες δεξιότητες είναι οι ικανότητες εκείνες που αυξάνουν τις δυνατότητες του ατόμου να 

εργαστεί και εξασφαλίζουν επίσης την κινητικότητα των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο ή 

στον τομέα της εργασίας γενικότερα, αυτές είναι: 

1. οι ικανότητες στις γλώσσες (ικανότητα των εργαζομένων να μιλούν τη 

μητρική τους γλώσσα, αλλά και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα) 

2. οι ΙΤ / ψηφιακές δεξιότητες / τεχνογνωσία 

3. η ικανότητα να μάθουν νέα πράγματα και να προσαρμόζονται γρήγορα  

4. η καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα 

5. οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  

Χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων της προσωπικότητας  

Η σημασία των δεξιοτήτων της προσωπικότητας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά 

εργασίας όταν κανείς αναζητά εργασία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό για ένα άτομο 

όχι μόνο να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά του προσόντα και τις ικανότητές του, αλλά και να 

«αναπτυχθεί» και ως προσωπικότητα 

Ισχύοντες κανονισμοί και δυνατότητες αναγνώρισης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 

εργασιακής εμπειρίας 

Η δυνατότητα αξιολόγησης και αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ορίζεται 

σύμφωνα με τους νόμους που ρυθμίζουν την εκπαίδευση (Νόμος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 

για την Εκπαίδευση (Žin., 1991, αρ. 23-593, 2003, αρ. 63-2853), τη Μη τυπική Εκπαίδευση 

Ενηλίκων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα, 1998, αριθ. 66-1909) και από το 

νόμο περί Επιστήμης και Σπουδών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Žin., 2009, αρ. 54-2140). 

Το Εθνικό Έντυπο για τα προσόντα (2008) αναφέρει επίσης ότι τα προσόντα διάφορων 

βαθμίδων μπορούν να αποκτηθούν όχι μόνο μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος 

αλλά και μέσω της άτυπης μάθησης ή της αυτοαπασχόλησης καθώς και της επαγγελματικής 

εμπειρίας. 

Έτσι, ως δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της άτυπης μάθησης μπορούν να θεωρηθούν: *οι 

γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της επίσημης μάθησης σε κάποιο άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, *οι δεξιότητες που αποκτώνται στο χώρο εργασίας *οι δεξιότητες που αποκτώνται 

μέσω της μη τυπικής μάθησης * οι ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας της ζωής 

*άλλες αποδεδειγμένες ικανότητες (γενικές, επαγγελματικές ή προσωπικές). 

Το Λιθουανικό Πλαίσιο Προσόντων (2010) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για την 

αξιολόγηση και την αναγνώριση των μη τυπικών προσόντων που αποκτήθηκαν. Τα επαγγελματικά 

προσόντα επιπέδου VI-VIII παρέχονται από τα Λιθουανικά Λύκεια. 

Αξιολόγηση ικανοτήτων 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αμεροληψία της αξιολόγησης των επαγγελματικών 

ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, η διαδικασία αξιολόγησης διαχωρίστηκε από τη διαδικασία της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες 

πιστοποιημένου κοινωνικού εταίρου για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Αυτός ο κοινωνικός 
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εταίρος μπορεί να είναι κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, νομικό 

πρόσωπο από άλλο κράτος μέλος, κάποιος οργανισμός ή μια θυγατρική χωρίς να είναι νομικό 

πρόσωπο. Ο πιστοποιημένος φορέας αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις δεξιότητες που 

απέκτησε κάποιος από τη συμμετοχή του σε προγράμματα επίσημης και άτυπης κατάρτισης, 

πρακτική άσκησης ή μη τυπικής μάθησης. 

Τυποποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν με μη-τυπικό τρόπο 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 33 σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν αξιολόγηση των 

ικανοτήτων που αποκτώνται σε ένα μη τυπικό σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόσωπο που 

επιθυμεί να αξιολογηθεί η ικανότητά του, επικοινωνεί γραπτώς με ένα από τα σχολεία το αργότερο 

40 ημέρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των ικανοτήτων και καταθέτει τα απαραίτητα έγγραφα.  

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων που αποκτώνται από την εργασία, από τη συμμετοχή σε 

προγράμματα / κατάρτιση, από εθελοντικές δράσεις, από δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 

κάποιου ή από σπουδές σε ίδρυμα που παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, πραγματοποιούνται τα 

ακόλουθα βήματα: 

 Ενημέρωση. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις αρχές, τη διαδικασία και τους όρους 

αξιολόγησης, επίσης για τα πιθανά αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα ειδικά 

προσαρμοσμένα προγράμματα. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο υποψήφιος ενημερώνεται με λεπτομέρεια για τη διαδικασία 

αξιολόγησης και αναγνώρισης των ικανοτήτων του. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την 

επιτυχημένη δημιουργία του φακέλου αποδεικτικών (χαρτοφυλάκιο – portfolio) των 

δεξιοτήτων που απέκτησε ο υποψήφιος στο σύστημα άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων και για το 

πώς θα προετοιμαστεί για την αξιολόγηση (για τη συνέντευξη ή άλλη μορφή αξιολόγησης) 

 Αξιολόγηση. Ανάλυση των στοιχείων των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί  

 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Καθορίζεται εάν τα στοιχεία που παρέχει ο υποψήφιος είναι 

επαρκή για να στηρίξουν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν ή / και ποια εκπαιδευτικά θέματα / 

μοντέλα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Εθνική πρακτική που εξετάζει άλλες μορφές αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

(π.χ. συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις δεξιοτήτων). 

Δεν υπάρχει άλλος επίσημος τρόπος. Οι συστατικές επιστολές θεωρούνται τεράστιο πλεονέκτημα 

μεταξύ των εργοδοτών και είναι πάντα σημαντικές. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες σε κάθε χώρα 

Φορέας Κεντρικό Γραφείο 

Τμήμα Μετανάστευσης του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 

L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius 
Τηλ. (8 5) 271 7112 

E-mail: mdinfo@vrm.lt 

Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων (RPPC) 
 

Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, 55283 
Jonavos r. 

Tel. 8 349 73377, 8 698 48776 
E-mail: centras@rppc.lt 

Web: www.rppc.lt 

Ερυθρός Σταυρός Λιθουανίας A.Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311 

mailto:mdinfo@vrm.lt
mailto:centras@rppc.lt
http://www.rppc.lt/
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Tel. +370 52127322, 
E-mail: ieva@redcross.lt 
Web: www.redcross.lt 

Αρχιεπισκοπή Βίλνιους Caritas 

Papilio g. 5, LT–44275 Kaunas 
Tel. + 370 (37) 20 54 27 
E-mail: caritas@lcn.lt 

Web: http://www.caritas.lt 

Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Εργασίας 

A.Vivulskio str. 11, 03610 Vilnius 
Tel: (8 5) 266 4201 

E-mail post@socmin.lt 
Web: http://www.socmin.lt/en/social- 

integration/refugees.html 

Κέντρο εργασίας 

Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius 
Tel; (8 5) 236 0793 

E-mail info@ldb.lt, eures@ldb.lt 
Web: https://www.ldb.lt/ 

 

Περιφερειακή Αντιπροσωπεία της UNHCR για 

τη Βόρεια Ευρώπη 

A. Jakšto g. 12, LT-01105, Vilnius 
Tel. +370 5210 7416 

E-mail: kules@unhcr.org 
Web: http://www.unhcr.org/neu/lt/ 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

A.Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius 
Tel.(8 5) 210 4772 

E-mail skvc@skvc.lt 
Web: http://www.skvc.lt 

Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα 

Η Λιθουανία είναι μια σχετικά μικρή χώρα και ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενεί δεν είναι 

μεγάλος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που να εργάζονται στον τομέα αυτό. 

Παρόλα αυτά, πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα από τα κυριότερα 

ιδρύματα που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους 

πρόσφυγες. Οι δύο βασικές ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ζητήματα των προσφύγων είναι: 

- Η κοινωνία του Ερυθρού Σταυρού της Λιθουανίας 

- Vilnius Archbishopric Caritus (Αρχιεπισκοπή Βίλνιους Caritas) 

Και οι δύο έχουν επίσημα ανακηρυχτεί επιμελητές από τους Δήμους Vilnius και Kaunas, για την 

κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων και την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων. 

Οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν στους πρόσφυγες: 

- Νομικές υπηρεσίες και νομική υποστήριξη 

- Ψυχολογική υποστήριξη 

- Κοινωνική στήριξη και βοήθεια 

- Υπηρεσίες ένταξης και ενσωμάτωσης 

Οι άλλες ΜΚΟ συμμετέχουν μόνο εν μέρει και παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στους 

πρόσφυγες. Για παράδειγμα, το Artscape προσφέρει δραστηριότητες πολιτιστικής εκπαίδευσης 

στους πρόσφυγες. Ο Οργανισμός Active Youth εργάζεται επί του παρόντος στο πρόγραμμα της ΕΕ 

«Μαζί: Πρόσφυγες & Νεολαία» (TRY), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ειδικού 

προγράμματος στο οποίο οι εργαζόμενοι για τη νεολαία θα εμπλέξουν πρόσφυγες στην εργασία 

τους με τους νέους. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον - ενισχύοντας έτσι την ανοχή τους και αυξάνοντας την πολυγλωσσία. 

mailto:ieva@redcross.lt
mailto:caritas@lcn.lt
mailto:eures@ldb.lt
mailto:skvc@skvc.lt
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Παράλληλα, οι πρόσφυγες θα ενταχθούν στην κοινωνία γρηγορότερα, καθώς οι νέοι θα τους 

βοηθούσαν με την τοπική γλώσσα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις κλπ. 
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2.1.4 Ανάλυση των Διαδικασιών Αναγνώρισης των προσόντων στην ΙΣΠΑΝΙΑ  

Νομικό πλαίσιο για τους κανονισμούς των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Το Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα ρυθμίζεται από διάφορους νόμους και άλλα είδη 

κυβερνητικών πράξεων. Εξαιτίας της πολιτικής δομής της χώρας, η Δημόσια Εκπαίδευση 

ρυθμίζεται από εθνικούς δημόσιους φορείς, καθώς και από περιφερειακούς. Αυτό σημαίνει ότι στην 

Ισπανία, η εκπαίδευση είναι κοινή αρμοδιότητα. Ωστόσο, ο πρώτος κανόνας που ρυθμίζει τη 

δημόσια εκπαίδευση στην Ισπανία, όπως και στις υπόλοιπες δημόσιες πολιτικές, είναι το Ισπανικό 

Σύνταγμα της 27
ης

 Δεκεμβρίου 1978 (ΦΕΚ 29/2/1979). Συγκεκριμένα, το Άρθρο 27 ορίζει το 

θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση και καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν το σύνολο 

των εκπαιδευτικών κανονισμών. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερώς οι βασικοί νόμοι για την 

εκπαίδευση που οργανώνονται ανά τύπο: 

Οργανικοί νόμοι: 

- Οργανικός Νόμος 2/2006, της 3
ης

 Μαΐου 2006, σχετικά με την Εκπαίδευση (ΦΕΚ 4/5/2006). 

Είναι η βασική ρύθμιση της γενικής οργάνωσης του Ισπανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος για τα 

μη-πανεπιστημιακά στάδια, δηλαδή την Προσχολική Εκπαίδευση, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

την Κατώτερη Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Bachillerato, την Επαγγελματική 

Κατάρτιση, την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, τη Γλωσσική Εκπαίδευση, την Αθλητική Εκπαίδευση 

και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

- Οργανικός Νόμος 4/2007, της 12
ης

 Απριλίου 2007, που τροποποιεί τον Οργανικό Νόμο για τα 

Πανεπιστήμια 6/2001, της 21
ης

 Δεκεμβρίου 2001 (ΦΕΚ 13/4/2007). 

Λαμβάνει υπόψη τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

προώθηση της έρευνας που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να πραγματοποιήσει. Μεταξύ των 

μέτρων που έχουν θεσπιστεί υπάρχει μια νέα δομή των σπουδών, η προώθηση της πανεπιστημιακής 

αυτονομίας και η αύξηση της λογιστικής στα καθήκοντά τους.  

- Πράξη 8/2013, της 9
ης

 Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης 

(ΦΕΚ 10/13/2013).  

Αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εισάγει αλλαγές σε ορισμένα θέματα του ισχύοντος 

Εκπαιδευτικού Νόμου: στη λειτουργία του συστήματος και του προγράμματος σπουδών, στην 

οργάνωση, στους στόχους, στις απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών και προσόντων, στα 

προγράμματα, στην εξέλιξη και αξιολόγηση. Από τη στιγμή της εφαρμογής του το ακαδημαϊκό 

έτος 2014/15, οι δύο κανόνες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς για τη γενική οργάνωση 

του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

- Νόμος για την αειφόρο Οικονομία 2/2011, της 4
ης

 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 5/3/2011). 

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μέτρων για την ενίσχυση ενός πιο ανταγωνιστικού και καινοτόμου 

οικονομικού μοντέλου. Με αυτή την έννοια, περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο 

σύστημα της Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

- Οργανικός νόμος 6/2001, της 21
ης

 Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα πανεπιστήμια (ΦΕΚ 

24/12/2001). 

Η πράξη αυτή διευρύνει τις αρμοδιότητες των Αυτόνομων Κοινοτήτων όσον αφορά την Ανώτατη 

Εκπαίδευση, αυξάνει τον βαθμό αυτονομίας των πανεπιστημίων, καθιερώνει τα απαραίτητα μέσα 

για τη βελτίωση των σχέσεων πανεπιστημίου-κοινωνίας και ενισχύει την αξιολόγηση μέσω της 

Εθνικής Υπηρεσίας Αξιολόγησης Ποιότητας και Διαπίστευσης (ANECA). 
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Ισπανικό πλαίσιο προσόντων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

- Νόμος 30/2015, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, που ρυθμίζει το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 

για απασχόληση (ΦΕΚ 10/9/2015). 

Ο Νόμος αυτός προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και αποσκοπεί στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων, καθώς 

και των ικανοτήτων και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων καθώς και της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλει στην ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας. 

- Βασιλικό Διάταγμα 1027/2011, της 15
ης

 Ιουλίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση του Ισπανικού 

Πλαισίου Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 3/8/2011). 

- Βασιλικό Διάταγμα 1147 / 2011, της 29
ης

 Ιουλίου 2011, για τη θέσπιση της γενικής οργάνωσης 

της Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος (ΦΕΚ 30.7.2011). 

- Βασιλικό Διάταγμα 96/2014, της 14
ης

 Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση των βασιλικών 

διαταγμάτων 1027/2011, της 15
ης

 Ιουλίου 2011, για τη θέσπιση του ισπανικού πλαισίου 

Επαγγελματικών Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και 1393/2007, της 29
ης

 

Οκτωβρίου 2007, για την οργάνωση της επίσημης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 5/3/2014). 

- Βασιλικό Διάταγμα 43/2015, της 2 Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί το βασιλικό διάταγμα 

1393/2007, της 29ης Οκτωβρίου 2007, για την οργάνωση της επίσημης πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και το βασιλικό διάταγμα 99/2011, της 28ης Ιανουαρίου 2011, που ρυθμίζει τα 

επίσημα προγράμματα διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 3/2/2015). 

 

Επικύρωση 

- Το διάταγμα ECD/2159/2014 της 7
ης

 Νοεμβρίου, η οποία καθιερώνει επικυρώσεις των 

επαγγελματικών ενοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ισπανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

και των μέτρων εφαρμογής του και τροποποιεί το διάταγμα της 20
ης

 Δεκεμβρίου 2001 που 

καθορίζει τις επικυρώσεις των σπουδών συγκεκριμένης επαγγελματικής κατάρτισης από τον 

Οργανικό Νόμο 1/1990, 3
ης

 Οκτωβρίου, Γενική Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος.  

- Διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2001, που καθορίζει τις επικυρώσεις των σπουδών της 

συγκεκριμένης επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτώνται από τον Οργανικό Νόμο 1/1990, 3 

Οκτωβρίου, Γενική Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

- Βασιλικό Διάταγμα 861/2010, της 2ας Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση του Βασιλικού 

Διατάγματος 1393/2007, της 29
ης

 Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων 

επικύρωσης των επίσημων πανεπιστημιακών τίτλων (ΦΕΚ 3/7/2007). 

 
Αναγνώριση / Ισοδυναμία 

- Διάταγμα EDU/520/2011, της 7
ης

 Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση του διατάγματος 

EDU/1603/2009, της 10
ης

 Ιουνίου, με την οποία καθορίζονται οι ισοτιμίες των Απολυτήριων 

Τίτλων Σπουδών της Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Πτυχίων που 

ρυθμίζονται από τον Οργανικό Νόμο 2/2006, της 3ης Μαΐου, σχετικά με την Εκπαίδευση. 

- Διάταγμα EDU/1603/2009, της 10
ης

 Ιουνίου, για την ισοτιμία των τίτλων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και των Πτυχίων που ορίζονται στον Οργανικό Νόμο 2/2006, της 3
ης

 Μαΐου, σχετικά 

με την Εκπαίδευση. 

- Βασιλικό Διάταγμα 1224/2009, της 17ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω επαγγελματικής εμπειρίας (ΦΕΚ 25/8/2009). 
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Περίγραμμα του συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει πανεπιστημιακές και επαγγελματικές σπουδές. Η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήμια και η ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση 

παρέχεται από τους ίδιους φορείς που προσφέρουν ενδιάμεση επαγγελματική κατάρτιση. Τα 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και η ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση είναι προγράμματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του πρώτου κύκλου, παρόλο που οδηγούν σε διαφορετικά 

επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα (Νόμος για την Εκπαίδευση του 2006). Δεν είναι 

ισοδύναμα, πραγματοποιούνται από διαφορετικά ιδρύματα και οδηγούν σε προσόντα που 

περιλαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα του Ισπανικού Πλαισίου Προσόντων της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (MECES). 

 

Τα Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor) ανήκουν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι 

ακαδημαϊκά προσανατολισμένα και διαρκούν περισσότερο από τα μη πανεπιστημιακά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά τα προγράμματα οδηγούν σε ένα Πτυχίο Bachelor επίπεδου 2 

σύμφωνα με το πλαίσιο MECES και καθορίζονται από τους ακόλουθους περιγραφικούς δείκτες, 

όσον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα: 

 Οι κάτοχοι των πτυχίων Bachelor έχουν αποκτήσει ανώτερες γνώσεις και έχουν κατανοήσει 

αποδεδειγμένα τις πρακτικές, τις θεωρητικές και τις μεθοδολογικές πτυχές του σχετικού τομέα 

σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των πιο πρόσφατων και πρωτοποριακών 

γνώσεων στον χώρο αυτό.  

 Επίσης, είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη γνώση, μέσω επεξεργασμένων διαδικασιών και 

επιχειρημάτων, να κατανοούν και επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με πολύπλοκα 

εργασιακά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα, τα οποία μπορεί επίσης να απαιτούν τη χρήση 

δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών 

 Μπορούν να συλλέγουν και να ερμηνεύουν πληροφορίες και δεδομένα προκειμένου να 

υποστηρίζουν προβληματισμούς, απόψεις και συμπεράσματα σχετικά με κοινωνικά, 

επιστημονικά ή δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα της εξειδίκευσής τους.  

 Είναι σε θέση να χειριστούν περίπλοκες καταστάσεις ή να βρουν νέες λύσεις, τόσο σε 

ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, στον τομέα τους.  

 Ακόμη, έχουν την ικανότητα να απευθύνονται σε όλα τα είδη ακροατηρίων, εξειδικευμένων ή 

μη, και να επικοινωνούν με σαφή και ακριβή τρόπο τις γνώσεις, τις μεθόδους, τις ιδέες, τα 

προβλήματα και τις λύσεις που σχετίζονται με τον τομέα στον οποίο εξειδικεύονται.  

 Τέλος μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες της επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα των 

σπουδών στο επαγγελματικό ή το εργασιακό περιβάλλον και να οργανώσουν διαδρομές 

μάθησης αυτόνομα, τόσο σε δομημένα όσο και σε μη δομημένα πλαίσια.  

 

Το Ισπανικό Πλαίσιο Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η οργάνωση της επίσημης 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τροποποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2014. Κάποια προπτυχιακά 

περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 3 (στο Επίπεδο των Μεταπτυχιακών) του Πλαισίου, δεδομένου ότι η 

διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που καθορίστηκε για τα προγράμματα Bachelor και 

δίνει πρόσβαση σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών, είτε άμεσα είτε μέσω συμπληρωματικής 

κατάρτισης. 
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Επαγγελματική κατάρτιση 

Στόχος της επαγγελματικής κατάρτισης είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές να εργαστούν σε 

κάποιο επαγγελματικό τομέα και να διευκολύνουν την προσαρμογή τους σε πιθανές μελλοντικές 

αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και να συμβάλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην 

άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος και στην εξέλιξή τους μέσω της εκπαίδευσης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.  

Ο στόχος της επαγγελματικής κατάρτισης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αποκτήσουν γνώσεις που θα τους επιτρέπουν: 

 Να αναπτύξουν τις δεξιότητες των σχετικών επαγγελματικών προσόντων 

 Να κατανοήσουν την οργάνωση και τα χαρακτηριστικά του σχετικού παραγωγικού τομέα, 

καθώς και των μηχανισμών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

 Να εξοικειωθούν με τη νομοθεσία για την απασχόληση και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις. 

 Να μάθουν ατομικά αλλά και μέσω της ομαδικής δουλειάς, να εκπαιδευτούν στην πρόληψη 

των συγκρούσεων και στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων σε όλους τους τομείς της 

προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της βίας 

λόγω φύλου.  

  Να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες, καθώς και για τα άτομα με αναπηρία, 

έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση που θα τους επιτρέπει όλες τις επαγγελματικές 

επιλογές και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων.  

 Να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και να μπορούν να προβλέψουν πιθανούς 

κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία. 

 Να αναπτύξουν μια επαγγελματική ταυτότητα που θα ενθαρρύνει τη μελλοντική εκμάθηση και 

προσαρμογή στην εξέλιξη των παραγωγικών διαδικασιών και των κοινωνικών αλλαγών 

 Να ενισχύουν το επιχειρηματικό πνεύμα για την πραγματοποίηση επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων και τη λήψη πρωτοβουλιών. 

 Να προετοιμάζουν τους μαθητές για την εξέλιξη τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Να γνωρίζουν και να προλαμβάνουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

 

Η Αρχική επαγγελματική κατάρτιση καλύπτει ένα σύνολο κύκλων κατάρτισης που 

περιλαμβάνουν την ενδιάμεση και την ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση. Σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι αλλαγές 

που εισήγαγε ο νέος νόμος στην ενδιάμεση επαγγελματική κατάρτιση εφαρμόζονται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015/16. 

Για να έχει κανείς πρόσβαση στην Ενδιάμεση επαγγελματική κατάρτιση, είναι απαραίτητο να 

κατέχει Απολυτήριο Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόσβαση έχουν επίσης από το 

ακαδημαϊκό έτος 2016/17 και οι μαθητές που κατέχουν το νέο Πιστοποιητικό Βασικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι μαθητές που έχουν τελειώσει τις σπουδές αυτές πιστοποιούνται 

ως Τεχνικοί, το οποίο τους δίνει πρόσβαση στο Bachillerato. 

Για να σπουδάσει κάποιος στην Ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, είναι απαραίτητο να είναι 

κάτοχος Bachillerato και σε κάποιες περιπτώσεις, επίσης να έχει σπουδάσει κάποια θέματα σχετικά 
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με τις επαγγελματικές σπουδές που επιθυμεί να ακολουθήσει. Οι μαθητές που τελειώνουν αυτές τις 

σπουδές αποκτούν τον τίτλο του Ανώτατου Τεχνικού (Advanced Technician), δίνοντας τους 

πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές που σχετίζονται με αυτές τις σπουδές επαγγελματικής 

κατάρτισης. Οι σπουδές αυτές ανήκουν στην μετα-υποχρεωτική, μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Έχουν σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και ανήκουν στο Επίπεδο 1 του Ισπανικού Πλαισίου 

Προσόντων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οδηγεί σε δίπλωμα Ανώτερου Τεχνικού (Higher 

Technician), ο κάτοχος του οποίου: 

 

 εφαρμόζει και αφομοιώνει τις τεχνικές γνώσεις προκειμένου να καθορίσει και να αναπτύξει τις 

διαδικασίες εργασίας που θα του επιτρέψουν να εργαστεί αυτόνομα στο σχετικό 

επαγγελματικό πεδίο. Επίσης, είναι σε θέση να συντονίζει και να εποπτεύει εξειδικευμένες 

τεχνικές εργασίες 

 μπορεί να αναλύει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των 

αναμενόμενων και απρόβλεπτων καταστάσεων, αναζητώντας ουσιαστικές, δημιουργικές και 

καινοτόμες λύσεις, εντός του σχετικού επαγγελματικού χώρου 

 ενημερώνει τους συναδέλφους, τους επιβλέποντες, τους πελάτες και τους υφιστάμενους για 

γνώσεις, ιδέες, δεξιότητες και επιχειρησιακές διαδικασίες 

 Τέλος, έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για αυτόνομη συμμετοχή στην περαιτέρω 

εκπαίδευση, δείχνοντας την ωριμότητα να καινοτομεί στην εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων 

και να συμμετέχει σε ανώτερα επίπεδα κατάρτισης. 

 

Ο Νόμος για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης επιτρέπει στους σπουδαστές που 

κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Bachillerato 

δίνοντας τις τελικές εξετάσεις του σταδίου αυτού. Το πιστοποιητικό που απονέμεται αναφέρει ότι 

αποκτήθηκε με αυτόν τον τρόπο. 

 

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης που δεν ολοκληρώνουν 

επιτυχώς τις σπουδές τους λαμβάνουν ένα ακαδημαϊκό πιστοποιητικό για τις επαγγελματικές 

ενότητες που έχουν περάσει, οι οποίες έχουν ακαδημαϊκή ισχύ και παρέχουν μερική διαπίστευση 

των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Προσόντων και 

Επαγγελματική Κατάρτιση. 

 

Υπάρχει η δυνατότητας πρόσβασης σε οποιοδήποτε κύκλο επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς να 

πληρούνται οι προαναφερόμενες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, με τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων. 

Στην περίπτωση που οι σπουδαστές της ενδιάμεσης επαγγελματικής κατάρτισης θελήσουν να 

συνεχίσουν στην ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, οι εξετάσεις αντικαθίστανται από μια 

διαδικασία εισαγωγής σε περίπτωση που η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά. 

 

Η διπλή επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού συστήματος έχει ήδη αναπτυχθεί σε βασική, 

ενδιάμεση και ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση. Περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών 

δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο να αποκτήσουν οι σπουδαστές προσόντα εναρμονισμένα 

τόσο με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και εκμάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και 
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με τους χώρους εργασίας. Οι τοποθετήσεις αυτές στις εταιρείες εποπτεύονται από τις εκπαιδευτικές 

αρχές. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ 

Απολυτήριο Υποχρεωτικής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Οι μαθητές που κατέχουν τις βασικές 

ικανότητες και τους στόχους αυτού του 

εκπαιδευτικού σταδίου. 

Bachillerato, επαγγελματική κατάρτιση 

μεσαίου επιπέδου, εικαστικές τέχνες και 

σχέδιο, ή αθλητική εκπαίδευση. 

Bachiller 

Άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

το Bachillerato (2 μαθήματα 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Ανώτερη εκπαίδευση. 

Τεχνικός, ή Τεχνικός Εικαστικών 

Τεχνών και Σχεδίου, Τεχνικός 

Αθλητισμού  

Σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει 

σπουδές επαγγελματικής κατάρτισης 

μεσαίου βαθμού, εικαστικών τεχνών και 

σχεδίου ή αθλητικής εκπαίδευσης. 

Οποιαδήποτε μορφή του Bachillerato. 

Έχει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

οφέλη. 

Επαγγελματικός Τίτλος στη Μουσική ή 

στο Χορό   

Φοιτητές που έχουν περάσει την 

επαγγελματική εκπαίδευση σε αυτό το 

επίπεδο. Για να εισαχθεί κάποιος σε αυτές 

τις σχολές, απαιτείται μόνο μια 

συγκεκριμένη εξέταση. 

Bachillerato, Arts modality. 

Τίτλοι γλώσσας  Φοιτητές που έχουν σπουδάσει γλώσσες. 
Έχει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

οφέλη. 

Ανώτερο Πτυχίο Μουσικής και Χορού, 

Πτυχίο Τέχνης Θεάτρου ή Πτυχίο 

Συντήρησης και Αποκατάστασης 

Πολιτιστικών Μνημείων  

Φοιτητές που έχουν περάσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτών των 

ειδικοτήτων. 

Είναι ισοδύναμα με πτυχίο 

πανεπιστημίου. Έχει ακαδημαϊκά και 

επαγγελματικά οφέλη. 
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Πτυχίο Πανεπιστημίου (Δίπλωμα, 

Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός, Πτυχιούχος, Μηχανικός, 

Αρχιτέκτονας ή ισοδύναμα πτυχία) 

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις 

αντίστοιχες πανεπιστημιακές σπουδές. 

Μεταπτυχιακές σπουδές. Έχει 

ακαδημαϊκά και επαγγελματικά οφέλη. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  
Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις 

μεταπτυχιακές σπουδές 

Διδακτορικές σπουδές. Έχει ακαδημαϊκά 

και επαγγελματικά οφέλη. 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Οι φοιτητές που έχουν περάσει την 

αντίστοιχη περίοδο κατάρτισης, 

προετοιμασίας, παρουσίασης και έγκρισης 

μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. 

Έχει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

οφέλη. 
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Διοικητική Δομή για τη ρύθμιση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Το Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι αποκεντρωμένο. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές αρμοδιότητες είναι κοινές τόσο μεταξύ της Γενικής Κρατικής Διοίκησης (Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) όσο και των αρχών των Αυτόνομων Κοινοτήτων (Τμήματα 

Εκπαίδευσης). Πιο συγκεκριμένα, από τη μια, η κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση εφαρμόζει τις 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης για την εκπαιδευτική πολιτική και ρυθμίζει τα 

βασικά στοιχεία ή πτυχές του συστήματος. Από την άλλη, οι περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές 

διαμορφώνουν τους κρατικούς κανονισμούς και έχουν εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες 

για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος στην επικράτειά τους. 

 

Τα σχολεία διαθέτουν παιδαγωγική, οργανωτική και διαχειριστική αυτονομία των πόρων τους και 

προωθείται η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οργάνωση, τη διακυβέρνηση, τη 

λειτουργία και την αξιολόγηση των σχολείων. 

 

Όσον αφορά τα επαγγέλματα και τους τίτλους σπουδών, η ρύθμιση και η έκδοσή τους εξαρτώνται 

από το επίπεδο και το είδος των σπουδών. Υπό αυτή την έννοια, το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση των διπλωμάτων και πτυχίων 

που χορηγούνται σε σπουδές που ολοκληρώθηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 1988
56

, καθώς και 

για την έκδοση πανεπιστημιακών τίτλων των αποφοίτων της ιατρικής, των οποίων η διδακτορική 

διατριβή εγκρίθηκε πριν από τον Αύγουστο του 1989
57

. 

 

Οι Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι που αποκτήθηκαν μετά τις αναφερόμενες 

ημερομηνίες εκδίδονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου όπου ο σπουδαστής πέτυχε τις 

τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου. 

 

Τα υπόλοιπα επίσημα πανεπιστημιακά πτυχία εκδίδονται από τα πανεπιστήμια και ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο και να ζητήσει την έκδοση του 

τίτλου: 

 

Στο Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, όπως προαναφέρθηκε, οι Αυτόνομες Κοινότητες έχουν 

πολλές αρμοδιότητες στον τομέα (αποκεντρωμένο σύστημα). Συγκεκριμένα, μπορούν να εκδίδουν 

ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους που βεβαιώνουν τη μετάβαση των σπουδών που 

ρυθμίζονται στο Οργανικό Νόμο 1/1990, της 3
ης

 Οκτωβρίου, τη Γενική Διοίκηση του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος και τις σπουδές που ορίζονται από τον Οργανικό Νόμο 2/2006, της 3
ης

 

Μαΐου 2006, για την Εκπαίδευση, των οποίων η εδαφική εμβέλεια ανήκει στο εκπαιδευτικό κέντρο 

στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες σπουδές. 

                                                           
56

 Δεύτερη Μεταβατική Διάταξη, Παράγραφος 2 του Βασιλικού Διατάγματος 1496/1987, της 6
ης

 Νοεμβρίου. 
57

 Όγδοη Οδηγία του Ψηφίσματος της 26
ης

 Ιουνίου 1989 της Κρατικής Γραμματείας για τα Πανεπιστήμια και την 

Έρευνα. 
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Δομή του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος  

 

 

 

Πηγή: Eurydice 2016
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Νομοθετικά κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης 

Νομικές απαιτήσεις 

Το ισπανικό σύστημα αναγνώρισης τίτλων δεν προβλέπει καμία ειδική νομική απαίτηση για την 

πρόσβαση στην επικύρωση ή την αναγνώριση των τίτλων. Απαιτείται μόνο η επίσημη αναγνώριση 

από τη χώρα προέλευσης του ατόμου ή ένα ισπανικό έγγραφο ταυτότητας οπότε, οποιοσδήποτε 

μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες αυτές στην Ισπανία σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του
58

. 

 

Κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι 

Ως νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα νοείται μια δραστηριότητα ή ένα σύνολο 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την πρόσβαση, την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης των οποίων 

απαιτούνται, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, που ορίζονται από 

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεων. 

 Το Βασιλικό Διάταγμα 1837/2008 της 8
ης

 Νοεμβρίου, ενσωμάτωσε την Οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2005/36/ΕΚ της 7
ης

 Σεπτεμβρίου 2005 και την 

Οδηγία 2006/100/ΕΚ, της 20
ης

 Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων. 

 

Στη συνέχεια, αναφέρονται μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα: 

 

Μεταφραστής Βιολόγος 

Δικηγόρος Βιοχημικός 

Συνήγορος  Οδοντίατρος 

Δικαστής  Νοσοκόμος  

Μηχανικός   Φαρμακοποιός 

Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής Φυσικοθεραπευτής  

Οικονομολόγος  Λογοθεραπευτής 

Ιδιωτικός ντετέκτιβ  Μαία 

Φύλακες ασφαλείας Ιατρός 

Μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών Διατροφολόγος - Διαιτολόγος 

Κοινωνικός Λειτουργός Οπτικός 

Δάσκαλος  Ποδολόγος   

                                                           
58

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
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Πωλητής Κτηνίατρος 

Φυσικός Αρχιτέκτονας  

Χημικός  Γεωλόγος  

Υδραυλικός  Διοικητικός διευθυντής  

Ξεναγοί  Καπετάνιος  

Οινολόγος  Οδηγός 

Ψυχολόγος  Ναυτικός 

 

Διατάξεις αναγνώρισης 

Στο Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναγνώρισης των νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελματικών τίτλων της αλλοδαπής, ανάλογα με τη φύση του τίτλου και του 

ιδρύματος που το εκδίδει: αναγνώριση (homologation) και η επικύρωση των σπουδών. 

 

Το homologation των πτυχίων, διπλωμάτων ή σπουδών μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής σημαίνει τη δήλωση ισοτιμίας με τους τίτλους του σημερινού ισπανικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

Η αποφάσεις για την επικύρωση των διπλωμάτων ή των σπουδών συγκεντρώνονται σε ατομικά 

διαπιστευτήρια που εκδίδονται από την αντίστοιχη αρχή (Γενική υποδιεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας) και στη συνέχεια δίδονται στους ενδιαφερόμενους.  

Έχουν την ίδια ακαδημαϊκή αξία και χρήση με την τεκμηρίωση που απαιτείται και για τους 

σπουδαστές του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να αποδείξουν την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους ή, κατά περίπτωση, την κατοχή του αντίστοιχου ισπανικού τίτλου. 

Αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης και απαλλαγή 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση και την 

απαλλαγή των σπουδών. Οι όροι και οι διαδικασίες είναι ίδιοι με εκείνους που θεσπίστηκαν γενικά 

για την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

1. Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις κοινές ενότητες ενός βασικού κύκλου 

επαγγελματικής κατάρτισης, έχουν αναγνωρίσει τον βασικό κύκλο αυτό για οποιοδήποτε άλλο 

κύκλο επαγγελματικής κατάρτισης επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 

2.  Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει ένα Πρόγραμμα Βασικών Επαγγελματικών 

Προσόντων: 

 Αν έχουν περάσει τα υποχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης της επικοινωνίας, των κοινωνικών 

σπουδών και το μάθημα ξένων γλωσσών, υπάρχει η δυνατότητα να τους αναγνωριστεί η 

επαγγελματική ενότητα Επικοινωνία και Κοινωνία I. 

 Εάν έχουν περάσει το υποχρεωτικό μάθημα κατάρτισης του επιστημονικού/τεχνολογικού 

τομέα, μπορεί να τους αναγνωριστεί η επαγγελματική ενότητα Εφαρμοσμένες Επιστήμες I. 
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3. Για τους μαθητές άνω των 17 ετών που παρακολουθούν βασικούς κύκλους επαγγελματικής 

κατάρτισης: 

 εάν έχουν περάσει τα μαθήματα του 4
ου

 έτους της Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε από τις επιλογές τους, οι οποίες να περιλαμβάνουν τα μαθήματα 

της Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών, μπορεί να τους αναγνωριστούν οι ενότητες 

Επικοινωνία και Κοινωνία I και II. 

 εάν έχουν περάσει το μάθημα των Μαθηματικών του 4
ου

 έτους της Υποχρεωτικής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε από τις επιλογές του, μπορεί να τους 

αναγνωριστούν οι ενότητες Εφαρμοσμένων Επιστημών Ι και ΙΙ. 

4. Οι διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων, των τίτλων σπουδών αλλά και για την 

απόκτηση άδειας άσκησης σε (κατοχυρωμένα) επαγγέλματα είναι ίδιοι με εκείνους που 

θεσπίστηκαν γενικά για την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Γενικές Προϋποθέσεις 

Επίσημα έγγραφα 

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στα πλαίσια των διαδικασιών αυτών πρέπει να είναι επίσημα και 

να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία. 

 

Νομιμοποίηση εγγράφων που εκδίδονται στο εξωτερικό 

Η νομιμοποίηση είναι η διαδικασία επικύρωσης των υπογραφών των αρχών που συνυπογράφουν 

ένα έγγραφο και πιστοποιεί την αυθεντικότητά του με σκοπό την κατάθεσή του σε άλλη χώρα. 

Στην περίπτωση πτυχίων ή ακαδημαϊκών πιστοποιητικών, η επικύρωση γενικά είναι η αναγνώριση 

της υπογραφής της εκπαιδευτικής αρχής που έχει εκδώσει το πρωτότυπο έγγραφο. 

 

Δεν απαιτείται νομιμοποίηση των εγγράφων που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Επιπλέον, τα έγγραφα που εκδίδονται από την Ελβετία απαλλάσσονται από τη νομιμοποίηση λόγω 

της διμερούς συμφωνίας με την ΕΕ. Τα έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό για να κατατεθούν 

στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, πρέπει να νομιμοποιηθούν καταλλήλως υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

1. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης της 

5
ης

 Οκτωβρίου 1961, αρκεί η ενιαία νομιμοποίηση ή "apostille" που εκδίδεται από τις αρμόδιες 

αρχές της χώρας.  

2. Για τα έγγραφα που εκδίδονται από τις υπόλοιπες χώρες: πρέπει να νομιμοποιούνται μέσω των 

διπλωματικών οδών. Για το σκοπό αυτό, η καθιερωμένη διαδικασία έχει ως εξής, νομιμοποίηση 

από: 

 το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης για τα πτυχία και τα πιστοποιητικά σπουδών 

και τα αντίστοιχα Υπουργεία για τα πιστοποιητικά γέννησης και εθνικότητας 

 το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας όπου εκδόθηκαν τα έγγραφα  

 Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές  

 

Μετάφραση εγγράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό 
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Το άρθρο 36.1 του Νόμου 30/1992, της 26
ης

 Νοεμβρίου, σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των 

Δημοσίων Διοικήσεων και της Κοινής Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζει ότι η γλώσσα των 

διαδικασιών που επεξεργάζεται η Γενική Κρατική Διοίκηση θα είναι η Ισπανική. Κατά συνέπεια, οι 

κανονισμοί των διαδικασιών αυτών ορίζουν ότι τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ισπανία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στα ισπανικά (όταν δεν εκδίδονται στη γλώσσα αυτή). 

 

Πιστοποίηση αυθεντικότητας εγγράφων 

Εκτός εάν ο φορέας ζητήσει πρωτότυπα έγγραφα, μπορούν να υποβληθούν επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα όλων των απαραίτητων εγγράφων. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας εγγράφων 

πρέπει να γίνει από την αντίστοιχη αρχή (γενικά από το φορέα στον οποίο υποβάλλονται τα 

έγγραφα) και πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η φωτοτυπία ταιριάζει πιστά με το πρωτότυπο έγγραφο 

που αναπαράγει. Η νομιμοποίηση των πρωτότυπων εγγράφων πρέπει να έχει προηγηθεί της 

πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους.  

 

Ξένα πιστοποιητικά που μπορούν να αναγνωριστούν ή να επικυρωθούν 

Τα άτομα που έχουν σπουδάσει σε εκπαιδευτικό σύστημα του εξωτερικού σε κέντρα που 

βρίσκονται εκτός Ισπανίας μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση (homologation) και η επικύρωση 

των σπουδών τους. Επιπλέον, όσοι έχουν σπουδάσει σε κέντρα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να 

διδάσκουν στην Ισπανία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, έχουν το δικαίωμα 

να ζητήσουν αναγνώριση και επικύρωση των τίτλων που έχουν αποκτήσει. 

 

Τα προσόντα ή οι σπουδές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την αναγνώριση ή 

την επικύρωσή τους: 

• Οι σπουδές και οι τίτλοι που αποκτήθηκαν πρέπει να έχουν επίσημη ισχύ στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας προέλευσης.  

• Εάν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί σε κέντρο άλλης χώρας που βρίσκεται στην Ισπανία, το 

κέντρο αυτό πρέπει να είναι καταλλήλως εξουσιοδοτημένο για να παρέχει τέτοιες σπουδές από 

την αρμόδια Ισπανική Εκπαιδευτική Αρχή. 

• το πτυχίο πρέπει να αναφέρεται σε σπουδές που πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που το εκδίδει. Για την αναγνώρισή του στην Ισπανία δεν 

είναι αποδεκτή η ύπαρξη αλλοδαπού πιστοποιητικού που προκύπτει από την επικύρωση ή την 

αναγνώριση άλλου διπλώματος που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα. 

• Οι σπουδές που πρέπει να αναγνωριστούν ή να επικυρωθούν πρέπει να είναι ισοδύναμες με τον 

ισπανικό τίτλο αναφοράς τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στη διάρκεια και το περιεχόμενο 

των απαιτούμενων σπουδών. 

• Οι σπουδές που έχουν πραγματοποιηθεί σε ξένη χώρα πρέπει να έχουν πλήρως ολοκληρωθεί. Η 

επικύρωση μεμονωμένων μαθήματων δεν πραγματοποιείται. 

• Ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση ενός τίτλου που έχει ήδη εκδοθεί 

από το ίδιο το Ισπανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

• Οι σπουδές που πραγματοποιούνται σε ξένα εκπαιδευτικά συστήματα από μαθητές του 

ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος θα αναγνωριστούν ως Ισπανικό Δίπλωμα Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή ως προπτυχιακός τίτλος πανεπιστημίου εάν έχουν εγκριθεί τόσες συσχετιστικές 
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και πλήρεις σειρές μαθημάτων που εκκρεμούσαν για να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τον προπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχα. 

 

Χαρακτηριστικά   

1) Τυπικά προσόντα (που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης)  

Το επαγγελματικό προσόν είναι το «σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι 

σημαντικές στον τομέα της εργασίας και μπορούν να αποκτηθούν μέσω της δομημένης 

εκπαίδευσης ή άλλων μορφών κατάρτισης, καθώς και μέσω της εργασιακής εμπειρίας» (Νόμος 

5/2002 για τα Προσόντα και Επαγγελματική Κατάρτιση). 

Όπως είναι λογικό, ένα άτομο έχει απαραίτητα προσόντα όταν ανταπεξέρχεται, ποιοτικά και 

με το μεγαλύτερο όφελος, στις απαιτήσεις της εργασίας του. Από τυπική άποψη, το προσόν είναι το 

σύνολο των επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων και δεξιοτήτων) που επιτρέπουν σε ένα άτομο 

να  ανταποκρίνεται σε επαγγέλματα και στις θέσεις εργασίας με αξία στην αγορά εργασίας και 

μπορούν να αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης ή της εργασιακής εμπειρίας. 

Η επαγγελματική ικανότητα ορίζεται ως «το σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγής και 

της απασχόλησης» (Νόμος 5/2002 για τα Προσόντα και Επαγγελματική Κατάρτιση). 

Η ικανότητα ενός ατόμου καλύπτει το πλήρες φάσμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων του 

στον προσωπικό, επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό χώρο, που αποκτώνται με διάφορους τρόπους και 

σε όλα τα επίπεδα, από το βασικό έως το υψηλότερο. 

 

Δομή των επαγγελματικών προσόντων 

Κάθε προσόν σχετίζεται με μια γενική ικανότητα, η οποία ορίζει εν συντομία τα βασικά καθήκοντα 

και τις λειτουργίες του επαγγελματία. 

Επίσης, περιγράφεται το επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ένα προσόν, 

καθώς και οι αντίστοιχοι τομείς παραγωγής και τα σχετικά επαγγέλματα ή δουλειές, στις οποίες 

δίνει πρόσβαση. 

 

2) Εμπειρίες της αγοράς εργασίας  

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι το μεγάλο ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία, η οποία 

είναι μια από τις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη τα τελευταία χρόνια: 

 

Έτος 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ποσοστό 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 

 

Τα ποσοστά ανεργίας του πληθυσμού ηλικίας 25 έως 64 ετών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, δείχνουν 

επίσης τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα: 

Έτος 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ποσοστό 9 9 13,2 21,8 24,5 26,2 31,1 32,7 31,4 28,9 



                                      
 

115 
 

Παρόλο που η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στη χώρα είναι μία από τις πιο δύσκολες που 

έχει ποτέ αντιμετωπίσει η ισπανική κοινωνία, υπάρχει ανθεκτικότητα. Τα τελευταία χρόνια, οι νέοι 

λαμβάνουν όλο και συχνότερα επιχορηγήσεις ή πρακτική άσκηση διάφορων ειδών. Προς την ίδια 

κατεύθυνση, τα προγράμματα Erasmus και Erasmus+ έχουν βελτιώσει πολύ την κινητικότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης, έχουν ενισχύσει τις εμπειρίες της νεολαίας της Ευρώπης στην 

αγορά εργασίας. 

 

3) Άτυπες δεξιότητες (π.χ. γλωσσική επάρκεια, παραγωγικότητα...) 

Οι άτυπες δεξιότητες είναι οι ικανότητες που επιτρέπουν στα άτομα να προσαρμοστούν σε ένα 

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον: επιτρέπουν την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας σε διάφορους τομείς ή σε διάφορα κοινωνικά 

πλαίσια και περιβάλλοντα. Είναι επομένως το κλειδί για την επαγγελματική ή λειτουργική ευελιξία 

των εργαζομένων, επιτρέποντας την κινητικότητά τους, είτε εντός του ίδιου επαγγέλματος είτε από 

ένα τομέα σε έναν άλλο. 

 

 Ικανότητα στη γλωσσική επικοινωνία  

 Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

 Ψηφιακή ικανότητα 

 Ικανότητα μάθησης 

 Πρωτοβουλίες και επιχειρηματικότητα 

 Ευαισθητοποίηση και πολιτιστική δραστηριοποίηση 

 Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες 

 

4) Δεξιότητες της προσωπικότητας 

Όλο και περισσότερο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γνωρίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων της 

προσωπικότητας. Εάν οι μαθητευόμενοι εκπαιδευτούν στο πλαίσιο αυτό, τότε οι πιθανότητες 

επιτυχίας τους στην αγορά θα αυξηθούν σημαντικά, διότι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. 

 

Ισχύοντες κανονισμοί και δυνατότητες αναγνώρισης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 

εργασιακής εμπειρίας  

Η αξιολόγηση και η διαπίστευση των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της 

επαγγελματικής εμπειρίας και της μη-τυπικής και άτυπης κατάρτισης είναι ένα από τα απαραίτητα 

στοιχεία για την υλοποίηση της διά βίου μάθησης, ενθαρρύνοντας τους ενήλικες, ιδίως εκείνους 

που δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έμειναν χωρίς προσόντα, να επανενταχθούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της αναγνώρισης της εκπαίδευσής τους. 

Από το 2009, αυτή η αξιολόγηση και η διαπίστευση πραγματοποιούνται σύμφωνα με κριτήρια που 

εγγυώνται την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την τεχνική αυστηρότητα. Ο Εθνικός 

Κατάλογος των Επαγγελματικών Προσόντων λειτουργεί ως αντικειμενική αναφορά για τη 

διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι απαριθμεί τα αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα επαγγελματικά 

προσόντα που προσδιορίζονται στο παραγωγικό σύστημα, με βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Προκειμένου να διευκολύνει η ενημέρωση τόσο για τη 

διαδικασία αυτή αλλά και για τις απαιτήσεις της, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους το εργαλείο πληροφορικής ACREDITA μέσω 

της δικτυακής πύλης TodoFP. 
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Από την εφαρμογή του, όλες οι εκπαιδευτικές αρχές έχουν δημοσιεύσει διάφορες προσκλήσεις για 

την αναγνώριση συγκεκριμένων ικανοτήτων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Καθοδήγηση, με βάση τα παρεχόμενα έγγραφα: Ένας σύμβουλος συντάσσει μια μη 

δεσμευτική έκθεση. Εάν είναι θετική, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο της 

αξιολόγησης, ενώ αν είναι αρνητική, η έκθεση αναφέρει την πρόσθετη κατάρτιση που πρέπει 

να λάβει ο υποψήφιος και τα ιδρύματα που την παρέχουν. 

 Αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας: Ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει την απαιτούμενη 

επαγγελματική ικανότητα. 

 Διαπίστευση και καταγραφή της επαγγελματικής ικανότητας: Η διαπίστευση εκδίδεται σε 

υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο αξιολόγησης για κάθε επαγγελματικό προσόν 

για το οποίο έχει αποδειχθεί η επαγγελματική επάρκεια. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπίστευσης, οι αρμόδιες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους συμμετέχοντες τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την 

ολοκλήρωση της κατάρτισης που οδηγεί σε απόκτηση τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης ή 

πιστοποιητικών επαγγελματικής εμπειρίας. 

Εάν οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων που έχουν αξιολογηθεί δεν επαρκούν για την 

επίτευξη του επιπέδου των προσόντων που απαιτείται για τη χορήγηση πιστοποιητικού 

επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής εμπειρίας, είναι εν μέρει 

διαπιστευμένες. Όμως, μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους για να αποκτήσουν το 

σχετικό δίπλωμα ή πιστοποιητικό. 

 

Διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της εργασιακής 

εμπειρίας ή της μη-τυπικής κατάρτισης 

 

 Πηγή:  

Eurydice Spain-

Ισπανικό Δίκτυο 

Πληροφοριών για 

την Εκπαίδευση 

(Εθνικό Κέντρο 

Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας και 

Έρευνας, Υπουργείο 

Παιδείας, 

Πολιτισμού και 

Αθλητισμού). 
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Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων, πρέπει να 

πληρούνται ορισμένες γενικές απαιτήσεις, οι οποίες ισχύουν σε όλη τη χώρα. Επίσης, οι Αυτόνομες 

Κοινότητες μπορούν να ορίσουν πρόσθετες απαιτήσεις. 

 

 

Γενικές απαιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ισπανοί πολίτες, να έχουν πιστοποιητικό εγγραφής 

πολιτών της ΕΕ ή δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή ισχύουσα 

άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας και διαμονής στην Ισπανία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Ισπανών αλλοδαπών και του νόμου περί μετανάστευσης. 

ΗΛΙΚΙΑ  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 18 τη στιγμή της εγγραφής στην περίπτωση των μονάδων 

ικανότητας που αντιστοιχούν στα προσόντα του επιπέδου 1 και 20 για τα επίπεδα 2 ή 3. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, με συνολικό αριθμό 

τουλάχιστον 2.000 ώρες εργασίας, τα τελευταία 10 χρόνια πριν από την πρόσκληση. 

 Για τις μονάδες επάρκειας Επιπέδου 1, απαιτούνται 2 έτη εργασιακής εμπειρίας, 

συνολικά τουλάχιστον 1.200 ώρες εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1
 

 Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 300 ώρες τα τελευταία 10 χρόνια πριν από 

την πρόσκληση.  

 Για τις μονάδες επάρκειας Επιπέδου 1, απαιτούνται 200 ώρες. Εάν οι ενότητες 

κατάρτισης που συνδέονται με την υπό διαπίστευση μονάδα ικανότητας έχουν 

μικρότερη διάρκεια, τότε οι ώρες που ορίζονται για αυτές τις ενότητες θα πρέπει να 

είναι διαπιστευμένες. 
1
Άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας και τις 

απαιτήσεις κατάρτισης αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν με τα σχετικά έγγραφα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

προσωρινή εγγραφή, αποδεικνύοντας την επαγγελματική τους εμπειρία ή τη μη-τυπική εκπαίδευσή τους με εξετάσεις  

αναγνωρισμένες ως νομικά έγκυρες. 

 

Πηγή: Eurydice Spain-Ισπανικό Δίκτυο Πληροφοριών για την Εκπαίδευση (Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

και Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού). 

 

Εθνική πρακτική σχετικά με άλλες μορφές αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

(π.χ. συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις δεξιοτήτων) 

 

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν άλλες μορφές αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, 

δεδομένου ότι δίδεται μεγάλη σημασία στα διπλώματα και την επίσημη πιστοποίηση. Δεν είναι 

μέρος της ισπανικής διοικητικής κουλτούρας η αναγνώριση τίτλων και προσόντων με εναλλακτικά 

μέσα, όπως με συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις δεξιοτήτων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι 

συμπληρωματικά προς τον επίσημο τίτλο, αλλά δεν έχουν καμία αξία. Επομένως, όλοι πρέπει να 

ακολουθήσουν τη νομική διαδικασία για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών που απέκτησαν στη 

χώρα καταγωγής τους. Αυτή η έλλειψη ευελιξίας δημιουργεί μερικές φορές καταστάσεις όπως σε 

περιπτώσεις που ένας αλλοδαπός δεν έχει επίσημο προσόν, πρέπει αναγκαστικά να 
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παρακολουθήσει μαθήματα για να αποκτήσει έναν τίτλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακόμη και αν έχει αποκτήσει πτυχίο ή εργαζόταν στη χώρα καταγωγής του. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες σε κάθε χώρα 

 

Η πρώτη επαφή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών με τις νομικές 

διαδικασίες και τις απαιτήσεις που είναι νομοθετημένες όσον αφορά το νομικό καθεστώς των 

ατόμων αυτών στην χώρα υποδοχής, πραγματοποιείται γενικά μέσω των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Οι πιο σημαντικές στην Ισπανία είναι οι ακόλουθες:  

 

1. CAR (Centros de Acogida a Refugiados) 

Plaza de la Acogida, nº1 (41020, Sevilla)  

Τηλέφωνο:: +34 954 52 96 85 / 66 Fax: 954 52 91 97 

Web: www.meyss.es, email: cristobal.bohorquez@meyss.es  

2. CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 

C/ San Jorge, 7 Casa 2 Bajo (41010, Sevilla) 

Τηλέφωνο: +34 954 619 164 / 954 912 496 

Web: www.cear.es; email: josecarlos.budia@cear.es, mayte.vizcaino@cear.es.  

3. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

Calle Cuesta del Rosario, 8 (41004, Sevilla) 

Τηλέφωνο: +34 954 50 10 07  

Web: www.acnur.es, email: andalucia@eacnur.org  

4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Avenida de la Cruz Roja nº1, duplicado (41009, Sevilla) 

Τηλέφωνο: +34 954 37 66 13 

Web: www.cruzroja.es, www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla/inicio   

email: sevilla@cruzroja.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meyss.es/
mailto:cristobal.bohorquez@meyss.es
http://www.cear.es/
mailto:josecarlos.budia@cear.es
mailto:mayte.vizcaino@cear.es
http://www.acnur.es/
mailto:andalucia@eacnur.org
http://www.cruzroja.es/
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla/inicio
mailto:sevilla@cruzroja.es
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Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα της μετανάστευσης 

Κατάλογος οργανώσεων του τομέα (Ισπανία): 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

CAR (Centros de Acogida a 

Refugiados) 
Τηλέφωνο: +34 954 52 96 85 / 66  

cristobal.bohorquez@meyss.es  

CEAR (Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado) 

Τηλέφωνο: +34 954619164 / 912496 

mayte.vizcaino@cear.es   

nuria.rojas@cear.es  

ACCEM (Asociación 

Comisión Católica Española de 

Migración) 

Τηλέφωνο: +34 954 31 33 33 

sevilla.proinfancia@accem.es ; 

andalucia.juridico@accem.es  

MPDL (Movimiento Por la 

Paz El Desarme y la Libertad) 

Τηλέφωνο: +34 954 22 21 34 

sevilla@mpdl.org  

sev.empleo@mpdl.org  

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Τηλέφωνο: +34 954 37 66 13 

sevilla@cruzroja.es  

mobedo@cruzroja.es  

MÉDICOS DEL MUNDO 

ANDALUCÍA 
Τηλέφωνο: 954 90 82 88  

sevilla@medicosdelmundo.org 

FUNDACIÓN SEVILLA 

ACOGE 
Τηλέφωνο: +34 954 90 29 60 

comunicacion@sevillaacoge.org 

CÁRITAS DIOCESANA 

SEVILLA, Proyecto Nazaret 
Τηλέφωνο: +34 954 21 65 46 

jadelgado@caritas-sevilla.org  

FEDERACIÓN 

ANDALUCÍA ACOGE 
Τηλέφωνο: +34 954 90 07 73 

marilobenito@acoge.org  

CEPAIM Τηλέφωνο: +34 687 103 621 

rmateo@cepaim.org  

MUJERES ENTRE 

MUNDOS mujeresentremundos@hotmail.com  

MZC Τηλέφωνο: +34 954 563 543 

sevilla@mzc.es  

DECCO Τηλέφωνο: +34 954 27 38 26 

deccoi@deccoi.org  

mailto:cristobal.bohorquez@meyss.es
mailto:mayte.vizcaino@cear.es
mailto:nuria.rojas@cear.es
mailto:sevilla.proinfancia@accem.es
mailto:andalucia.juridico@accem.es
mailto:sevilla@mpdl.org
mailto:sev.empleo@mpdl.org
mailto:sevilla@cruzroja.es
mailto:mobedo@cruzroja.es
mailto:comunicacion@sevillaacoge.org
mailto:jadelgado@caritas-sevilla.org
mailto:marilobenito@acoge.org
mailto:rmateo@cepaim.org
mailto:mujeresentremundos@hotmail.com
mailto:sevilla@mzc.es
mailto:deccoi@deccoi.org
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

FUNDACIÓN RAIS Τηλέφωνο: +34 945 905 822 

sevilla@raisfundacion.org  

ASOCIACIÓN CLAVER armandoaguero.claver@gmail.com  

pepbuadessj@jesuitas.es  

ACCIÓN EN RED Τηλέφωνο: +34 954 90 20 12 

nrdsevilla@gmail.com  

2.1.5 Ανάλυση των Διαδικασιών Αναγνώρισης των Προσόντων στη ΣΚΩΤΙΑ – Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sevilla@raisfundacion.org
mailto:armandoaguero.claver@gmail.com
mailto:pepbuadessj@jesuitas.es
mailto:nrdsevilla@gmail.com
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Λίστα συντομογραφιών και όρων  

Πιστωτική μονάδα: Οι πιστωτικές μονάδες χορηγούνται σε έναν εκπαιδευόμενο ως αναγνώριση της 

επίτευξης καθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένο επίπεδο. 

 

Κύκλοι: Τα διαδοχικά επίπεδα που ορίζονται από τη διαδικασία της Μπολόνια (σύντομος κύκλος 

εντός του πρώτου κύκλου, πρώτος κύκλος, δεύτερος κύκλος και τρίτος κύκλος) στα οποία 

βρίσκονται όλα τα προσόντα της ανώτερης Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. 

 

CQFW: Πλαίσιο πιστωτικών μονάδων και προσόντων για την Ουαλία. 

 

EQF: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση. 

 

Φορείς χορήγησης πτυχίων: Ένας φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου 

(συνήθως ένα πανεπιστήμιο) που έχει την εξουσία να απονέμει πτυχία/ διπλώματα που χορηγούνται 

με βάση βασιλικό διάταγμα ή με βάση το άρθρο 76 του Νόμου για τη Περαιτέρω και Ανώτερη 

Εκπαίδευση του 1992, ή με βάση Παπικό Διάταγμα, ή από το 1999, από το Συμβούλιο του 

Στέμματος έπειτα από γνωμοδότηση από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση - QAA (σε απάντηση των αιτήσεων για τις εξουσίες χορήγησης πτυχίων διδασκαλίας, 

πτυχίων έρευνας και πανεπιστημιακών τίτλων).   

 

Προσόν εξόδου: Ένα προσόν που μπορεί να δοθεί με την ολοκλήρωση ενός ενδιάμεσου σημείου σε 

ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα σπουδών (όταν ένας μαθητής φεύγει από το πρόγραμμα), αλλά για το 

οποίο ο σπουδαστής δεν το έχει δηλώσει από την αρχή. 

 

FHEQ: Πλαίσιο Προσόντων Ανώτερης Εκπαίδευσης φορέων που χορηγούν πτυχία στην Αγγλία, 

την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

 

FQHEIS: Πλαίσιο Προσόντων φορέων Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Σκωτία.  

 

Επίπεδα πλαισίου: Μια σειρά διαδοχικών σταδίων (ένα αναπτυξιακό συνεχές) που εκφράζεται με 

όρους των ευρύτερων γενικών αποτελεσμάτων στα οποία μπορούν να ενταχθούν τυπικά προσόντα. 

 

Ενδιάμεσο προσόν: Ένα ξεχωριστό προσόν, που μπορεί να απονεμηθεί σε ένα συγκεκριμένο 

στάδιο ή σε ένα επίπεδο, μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος σπουδών και για το οποίο ο 

φοιτητής μπορεί να εγγραφεί από την αρχή των σπουδών. 
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Χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα επίπεδο: Μια δήλωση των γενικών χαρακτηριστικών των 

γνώσεων που θα αποκομίσει ο  σπουδαστής με την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου επίπεδου 

πλαισίου προσόντων, που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. 

 

Προσόν: Ένα πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό που χορηγείται από μια αρμόδια αρχή (από ένα 

φορέα που χορηγεί πτυχίο), το οποίο αναγνωρίζει ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία συγκεκριμένα 

προγράμματα ή ότι έχουν επιτευχθεί προσόντα, ως αποτελέσματα της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός 

αναγνωρισμένου προγράμματος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα προσόν: Γενικές δηλώσεις των αποτελεσμάτων των 

σπουδών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προσόν. Παρέχουν μια σαφή εικόνα που 

περιγράφουν τα κύρια αποτελέσματα που έχει ένα προσόν. 

 

Πρόγραμμα σπουδών: Ένα συγκεκριμένο μάθημα που παρέχει μια συνεκτική μαθησιακή εμπειρία 

και συνήθως οδηγεί σε προσόντα. Περιλαμβάνονται και ερευνητικά προγράμματα. 

 

Πρόγραμμα μάθησης: μια δήλωση σχετικά με το τι πρόκειται να μάθει ο σπουδαστής, να κατανοεί 

ή/ και να είναι σε θέση να εφαρμόσει, μετά την ολοκλήρωση του καθορισμένου προγράμματος 

σπουδών (το οποίο οδηγεί σε προσόντα). Αυτές είναι δηλώσεις όλων των αποτελεσμάτων και όχι 

απλώς το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων (των μαθησιακών αποτελεσμάτων των επιμέρους 

ενοτήτων). 
 
PSRBs: Επαγγελματικοί, θεσμοθετημένοι και ρυθμιστικοί φορείς. 
 
QF-EHEA: Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Χώρου. 
 
Σημεία αναφοράς: Τα σημεία αναφοράς είναι συλλογικά συμφωνημένες απαιτήσεις ή σημεία 

σύγκρισης (σε διεθνές, εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέων που χορηγούν πτυχία) τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τους φορείς αυτούς για τη διασφάλιση της συνέπειας στα ακαδημαϊκά 

πρότυπα. 
 
SCQF: Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων και Προσόντων της Σκωτίας. 
 
Κατώτατο Ακαδημαϊκό Επίπεδο: Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο επίτευξης τον ακαδημαϊκών 

στόχων  προκειμένου ένας μαθητής  να πληροί τις προϋποθέσεις κτήσης ενός ακαδημαϊκού 

προσόντος. Για ισοδύναμα προσόντα, το κατώτατο επίπεδο επίτευξης ακαδημαϊκών στόχων   

συμφωνείται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και περιλαμβάνεται στους περιγραφικούς δείκτες 

των προσόντων. 
  
Νομικό πλαίσιο για τους Κανονισμούς των Επαγγελμάτων και των Τίτλων Σπουδών 

Τα εθνικά πλαίσια προσόντων είναι επίσημες δομές που υιοθετούνται από τις χώρες για να 

καθορίσουν τα συστήματα των προσόντων τους. Γενικά, ορίζουν μια ιεραρχία των επιπέδων των 

προσόντων με αύξουσα σειρά και ορίζουν τις γενικές απαιτήσεις για την απόκτηση των προσόντων 

του κάθε επιπέδου.  

Τα πλαίσια αναφέρουν ποια προσόντα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δείχνουν πως ένας τίτλος 

μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο, είτε στο ίδιο είτε σε υψηλότερο επίπεδο.  



                                         
 

123 
 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων των προσόντων προωθεί την ακριβή και πιστή περιγραφή και 

διάθεση των προσόντων από εκείνους που τα χορηγούν.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ευθύνη και αρμοδιότητα για την εκπαίδευση έχουν ξεχωριστά η 

καθεμία από τις τέσσερις χώρες (τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία, την Ουαλία και την Αγγλία). Το 

Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση. Υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της Αγγλίας, των προσόντων που 

προσφέρονται και του τρόπου με τον οποίο αυτά ρυθμίζονται. Ειδικότερα, η Σκωτία διαθέτει ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι ανεξάρτητο από άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου πολλά 

χρόνια. Οι διαφορές είναι πιο έντονες στη γενική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, 

μεταξύ των χωρών υπάρχουν πολλά και διαφορετικά προσόντα και πλαίσια πιστωτικών μονάδων. 

 

Γενικά, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίζονται από τη βρετανική κυβέρνηση μέσω 

νομοθεσίας, όπως με Βασιλικό Διάταγμα ή με Πράξη του Κοινοβουλίου και αναφέρονται ως 

«Αναγνωρισμένοι φορείς». Μόνο τα εν λόγω ιδρύματα έχουν εξουσιοδότηση να απονέμουν πτυχία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι «Εγκεκριμένοι φορείς» είναι ιδρύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί νομοθετικά να χορηγούν 

πτυχία αλλά επιτρέπεται να προσφέρουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να οδηγούν σε 

πτυχία που χορηγούνται από τους «Αναγνωρισμένους φορείς». 

Άλλα ιδρύματα έχουν κυβερνητική άδεια να «απονέμουν τα δικά τους μοναδικά πτυχία» και είναι 

σε θέση να χορηγούν διπλώματα που αναφέρονται ως «Αναγνωρισμένα βραβεία». Αυτά τα 

ιδρύματα παρακολουθούνται από την αρχή του Τμήματος Επιχειρηματικής Καινοτομίας και 

Δεξιοτήτων. 

Τα εθνικά πλαίσια προσόντων ορίζουν και συνδέουν τα επίπεδα και τις αξίες σε πιστωτικές 

μονάδες των διαφόρων προσόντων. Τα σημερινά πλαίσια είναι: το Πλαίσιο των Κανονιστικών 

Προσόντων (RQF) για γενικά και επαγγελματικά προσόντα που ρυθμίζεται από την Ofqual στην 

Αγγλία και το Συμβούλιο για το Πρόγραμμα Σπουδών, Εξετάσεων και Αξιολόγησης (CCEA) στη 

Βόρεια Ιρλανδία· το Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων και Προσόντων για την Ουαλία (CQFW) για 

όλα τα προσόντα στην Ουαλία˙ και τα Πλαίσια για τα Προσόντα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 

Αναγνωρισμένων Φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου (FHEQ) για προσόντα που χορηγούνται από 

φορείς με εξουσίες χορήγησης πτυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα Πλαίσια των Πιστωτικών 

Μονάδων χρησιμοποιούν την πιστωτική μονάδα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πρωτοστάτησε 

με το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, όπου 1 πιστωτική μονάδα 

είναι ίση με 10 ώρες ονομαστικής μάθησης. 

 
Σκωτία 

Η διαπίστευση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) στη Σκωτία εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα του Τμήματος Καινοτομίας, Πανεπιστημίων και Δεξιοτήτων και της Αρχής 

Διασφάλισης Ποιότητας. Όπως και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι και τα ιδρύματα της 

Σκωτίας πρέπει να θεωρηθούν ως «αναγνωρισμένοι φορείς» από τη βρετανική κυβέρνηση για την 

απονομή πτυχίων. Με εξαίρεση τα πτυχία των πανεπιστημίων, η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας 

(SQA) είναι υπεύθυνη για την εθνική διαπίστευση όλων των αναγνωρισμένων προσόντων όπως το 

SQC. 
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Η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA) είναι ο εθνικός οργανισμός ανάθεσης και διαπίστευσης 

της Σκωτίας. Είναι η υπεύθυνη αρχή για τη διαπίστευση όλων των προσόντων στη Σκωτία, εκτός 

από τα πτυχία και αναγνωρίζει τους φορείς που εκδίδουν τίτλους στη Σκωτία. 

Όπως και οι ρυθμιστικές αρχές των επαγγελματικών προσόντων στην Αγγλία, την Ουαλία και τη 

Βόρεια Ιρλανδία, η ρυθμιστική αρχή της Σκωτίας συνεργάζεται στενά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και τη βιομηχανία, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα προσόντα είναι περιεκτικά, προσιτά, 

ευέλικτα και υψηλής ποιότητας. Ο κύριος στόχος του SQA είναι να εξασφαλίσει στους 

εκπαιδευόμενους μια σαφή πορεία προς την περαιτέρω εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας και 

στους εργοδότες, καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. 

Η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA) έχει δύο κύριες αρμοδιότητες. Η πρώτη είναι η 

διαπίστευση και η δεύτερη είναι η απονομή προσόντων. Τα καθήκοντα διαπίστευσης της SQA 

αφορούν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, με εξαίρεση τα πτυχία και την έγκριση των φορέων 

ανάθεσης που επιθυμούν να απονείμουν αυτά τα προσόντα. Ως Φορέας Πιστοποίησης, η SQA 

επίσης αναπτύσσει, επικυρώνει και αξιολογεί τα προσόντα, εξασφαλίζει ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση για τους εκπαιδευόμενους που λαμβάνουν τα προσόντα τους και απονέμει πιστοποιητικά 

στους υποψηφίους. 
 

Περίγραμμα του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πέντε στάδια εκπαίδευσης: τα Πρώτα χρόνια, η 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Περαιτέρω Εκπαίδευση (FE) και η 

Ανώτατη Εκπαίδευση (HE). Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας από 5 ετών 

(4 ετών στη Βόρεια Ιρλανδία) έως 16 ετών. η Περαιτέρω Εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και 

καλύπτει μη ανώτατη εκπαίδευση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κολέγια περαιτέρω 

εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας) και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(ΑΕΙ). Το πέμπτο στάδιο, η Ανώτατη Εκπαίδευση, αφορά σπουδές πέρα από το Γενικό 

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE) Επιπέδου-A και τα ισοδύναμά του, η οποία για τους 

περισσότερους φοιτητές πλήρους φοίτησης, πραγματοποιείται σε πανεπιστήμια, άλλα ΙΕΚ και 

κολέγια. Η ηλικία στην οποία οι μαθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να σταματήσουν το 

σχολείο εξαρτάται από το πού ζουν. Ενώ οι μαθητές σε όλες τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου 

μπορούν να σταματήσουν το σχολείο στο τέλος του έτους όταν γίνονται 16, οι μαθητές στην 

Αγγλία παραμένουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως την ηλικία των 18 ετών, είτε στην 

εκπαίδευση πλήρους φοίτησης είτε ως μαθητευόμενος ή εκπαιδευόμενος, ή σε μερική εκπαίδευση 

ή κατάρτιση παράλληλα με 20 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα εργασίας ή εθελοντισμού. 

 

Επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Τα Επαγγελματικά προγράμματα που προσφέρονται αφορούν κυρίως σπουδές σε θέματα όπως η 

υγειονομική περίθαλψη, η πληροφορική, η διοίκηση επιχειρήσεων και η μηχανική. Μετά τη 

μεταρρύθμιση του 2007, τα προγράμματα αυτά μπορούν πλέον να οδηγήσουν σε διάφορα 

πιστοποιητικά, όπως στο Εφαρμοσμένο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης. Αυτή η πιστοποίηση 

είναι λιγότερο θεωρητική από το Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Επιπέδου-A και αποσκοπεί 

στην είσοδο των κατόχων στην αγορά εργασίας. 

 

Περαιτέρω Εκπαίδευση (FE) 

Η περαιτέρω εκπαίδευση είναι επίσης γνωστή και ως ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική 

εκπαίδευση. Αφορά την εκπαίδευση που δεν εντάσσεται πλέον στο σύστημα δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης, αλλά δεν εντάσσεται ούτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εστιάζεται σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης ή σε υβριδικά γενικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα. 

Το πιο συνηθισμένο πιστοποιητικό που απονέμεται στη Περαιτέρω Εκπαίδευση είναι το δίπλωμα 

BTEC Επιπέδου-3, το οποίο αποκτάται μετά από δύο χρόνια σπουδών μερικής φοίτησης στην 

Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Η εισαγωγή στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διευθύνεται από την Υπηρεσία Εισαγωγής 

στα Πανεπιστήμια και Κολλέγια (UCAS). Η UCAS είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή στα ιδρύματα 

της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι φοιτητές ξεκινούν τη διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων στην υπηρεσία UCAS ένα χρόνο πριν από την προσδοκώμενη εγγραφή τους. Μόλις οι 

υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί από το γραφείο εισαγωγής, τους δίνεται ένας κατάλογος με 

πανεπιστήμια στα οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Τότε τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στέλνουν προσφορές υπό όρους ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, χωρίς όρους στους 

αιτούντες που έχουν επιλέξει. Οι προσφορές υπό όρους καθορίζουν τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι στο Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Επιπέδου-A 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η είσοδός τους στα ΙΤΕ. Τα περισσότερα ΑΕΙ ζητούν τρία GCE 

Επιπέδου-A και τρία GCSE, αν και αυτό εξαρτάται από το ίδρυμα και το πρόγραμμα. Όσοι 

φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά την επαγγελματική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, πολλά Βρετανικά ΙΤΕ δέχονται τους σπουδαστές με βάση τα αποτελέσματα της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επιπέδου-Α ή τα Διπλώματα BTEC Επιπέδου 3. Αυτός ο τύπος 

εισαγωγής συνήθως απαιτεί ο σπουδαστής να συνεχίσει στον ίδιο επαγγελματικό τομέα σπουδών. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιες υψηλότερες θέσεις τεχνικών-μηχανικών, που απαιτούν μαθητεία 

4-5 ετών, απαιτούν ακαδημαϊκές σπουδές για πιστοποιητικά HNC/ HND ή υψηλότερο επίπεδο City 

& Guilds. Οι μαθητείες αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως το χρυσό πρότυπο για την 

κατάρτιση που βασίζεται στην εργασία. Υπάρχουν τρία επίπεδα μαθητείας διαθέσιμα για άτομα 

ηλικίας 16 ετών και άνω: 

 

1. Μαθητεία Μεσαίου Επιπέδου 

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν προσόντα, μέσω της μάθησης που βασίζεται στην εργασία, αντίστοιχα 

με εκείνα του Επιπέδου 2 των Δεξιοτήτων, των Λειτουργικών Ικανοτήτων και, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, των προσόντων που βασίζονται στη γνώση. 

 

2.  Μαθητεία για προχωρημένους  

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν προσόντα, μέσω της μάθησης που βασίζεται στην εργασία, αντίστοιχα 

με εκείνα του Επιπέδου 3 των Δεξιοτήτων, των Λειτουργικών Ικανοτήτων και, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, των προσόντων που βασίζονται στη γνώση. Η μαθητεία μπορεί να διαρκέσει τέσσερα 

χρόνια.  

 

3. Ανώτερες Μαθητείες 

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν προσόντα, μέσω της μάθησης που βασίζεται στην εργασία, αντίστοιχα 

με εκείνα του Επιπέδου 4 και 5 των Δεξιοτήτων, των Λειτουργικών Ικανοτήτων και, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, των προσόντων που βασίζονται στη γνώση, όπως σε ένα Βασικό 

Πτυχίο. Η μαθητεία μπορεί να διαρκέσει τέσσερα με πέντε χρόνια, ανάλογα με το επίπεδο στο 

οποίο εγγράφεται ο μαθητευόμενος. 
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Πτυχίο και επαγγελματική μαθητεία 

Είναι παρόμοια με τις Ανώτερες μαθητείες, αλλά διαφέρουν ως προς το ότι δίνουν την ευκαιρία να 

αποκτήσει κάποιος ένα πλήρες Πτυχίο (Επίπεδο 6) ή Μεταπτυχιακό (Επίπεδο 7). Τα μαθήματα 

σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους εργοδότες, με μερική φοίτηση, η οποία πραγματοποιείται σε 

πανεπιστήμιο. Διαρκούν τέσσερα ως έξι χρόνια, ανάλογα με το επίπεδο των μαθημάτων και το 

επίπεδο εισόδου. 

Ανώτερη εκπαίδευση 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητα, 

αυτοδιοικούμενα όργανα που 

ασχολούνται με τη διδασκαλία, 

την έρευνα και δίνουν 

υποτροφίες. Είναι θεμελιωμένα 

με Βασιλικό Διάταγμα ή με 

Νόμους και τα περισσότερα 

μερικώς από την κυβέρνηση. 

Η Ανώτερη Εκπαίδευση στο 

Ηνωμένο Βασίλειο χωρίζεται σε 

προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά 

πρόγραμμα σπουδών. Οι 

προπτυχιακές σπουδές οδηγούν 

στην κτήση ενός βρετανικού 

«πρώτου πτυχίου», το οποίο 

είναι γενικά ένα προπτυχιακό  

δίπλωμα πανεπιστημίου 

(bachelor). Τα προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών 

πραγματοποιούνται μετά από 

την απόκτηση ενός πτυχίου 

πανεπιστημίου και οδηγούν την 

απόκτηση ενός μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου. 

Οι περισσότεροι προπτυχιακοί 

τίτλοι (bachelor) αποκτώνται  

έπειτα από τρία χρόνια 

προπτυχιακών σπουδών. Τα 

περισσότερα πτυχία (bachelor) αποκτώνται, έπειτα από τρία χρόνια προπτυχιακών σπουδών, όμως 

υπάρχουν πολλά προγράμματα σπουδών που διαρκούν τέσσερα χρόνια. Τα προγράμματα σπουδών 

που οδηγούν σε πτυχία (bachelor) όπως Πτυχίο στις Τέχνες, Πτυχίο στις Επιστήμες, Πτυχίο 

Μηχανικών, Πτυχίο στη Νομική, Πτυχίο στην Εκπαίδευση κλπ. Τα πτυχία αυτά απονέμονται 

«Honors» (Άριστα/ με τιμές) είτε «Pass» (Καλώς/ βάση). Αυτό υποδεικνύει τον τύπο του 

προγράμματος που παρακολούθησε ο φοιτητής, το φορτίο των μαθημάτων που απαιτούνται για την 



                                         
 

127 
 

απόκτηση του πτυχίου και το τελικό ποσοστό επιτυχίας. Και τα δύο πτυχία συνήθως απαιτούν τον 

ίδιο χρόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά το πρόγραμμα του πτυχίου «Honors» έχει «υψηλότερο 

φορτίο μελέτης και περισσότερες εξετάσεις». Το επίπεδο επίτευξης τον ακαδημαϊκών στόχων ενός 

σπουδαστή ορίζεται από την τάξη/ κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Οι φοιτητές μπορούν να 

επιτύχουν πρώτη τάξη, ανώτερη δεύτερη τάξη, κατώτερη δεύτερη τάξη ή τρίτη τάξη. Οι φοιτητές 

συνήθως χρειάζονται πτυχίο πανεπιστημίου με τιμές της τάξης του πρώτου ή του ανώτερου 

δευτέρου βαθμού για να εισέλθουν σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

Παρόλο που και η Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτουν ευρύτατα και πολύ επιτυχημένα 

πανεπιστημιακά συστήματα που προσφέρουν τριετή πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και οι δύο 

χώρες υστερούν, σε σχέση με τις άλλες χώρες, στην παροχή μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων μεσαίου επιπέδου. 

Το παρόν σύστημα των φορέων που χορηγούν πτυχία, το οποίο λειτουργεί σε πολλά μέρη του 

Ηνωμένου Βασιλείου (αλλά λειτουργεί διαφορετικά στη Σκωτία) έχει πολύ σοβαρά μειονεκτήματα. 

Ο πολλαπλασιασμός των ανταγωνιστικών προσόντων στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία 

υπονομεύει την αξία των επαγγελματικών προσόντων στην αγορά εργασίας και εμποδίζει τους 

εργοδότες να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη δημιουργία των προσόντων.  

Σκωτία 

Στη Σκωτία, οι συνοπτικότεροι μεταδευτεροβάθμιοι τίτλοι σπουδών, όπως το Ανώτερο Εθνικό 

Πιστοποιητικό της Σκωτίας  και το Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα, έχουν μεγάλη ιστορία, και 

θεωρούνται καλά από τους εργοδότες και τους φοιτητές και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα 

τέταρτο του συνόλου των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Σκωτία, ενώ η μάθηση που 

βασίζεται στην εργασία είναι ενσωματωμένη σε μερικά μεταδευτεροβάθμια προγράμματα και η 

Σύγχρονη Μαθητεία της Σκωτίας έχει πολλά πλεονεκτήματα, η χρήση της ποικίλλει σε μεγάλο 

βαθμό ανάλογα με το πρόγραμμα και τον συγκεκριμένο πάροχο. Τα κολλέγια έχουν μεγάλη 

αυτονομία και είναι ελεύθερα να παρέχουν πρακτική άσκηση σε φοιτητές (σε προγράμματα όπου 

αυτές οι τοποθετήσεις δεν είναι υποχρεωτικές). 

 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Οι επαγγελματικές σπουδές στη Σκωτία οδηγούν σε ένα Επαγγελματικό Προσόν της Σκωτίας 

(SVQ). Τα προσόντα αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν στους σπουδαστές τις 

«γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά». Αυτά τα 

διαπιστευτήρια διδάσκονται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας για την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών όλων των σπουδαστών, από αρχάριους έως έμπειρους επαγγελματίες. 

 

Ανώτερη εκπαίδευση 

Η εισαγωγή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σκωτίας διαχειρίζεται επίσης η 

Υπηρεσία Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και Κολλέγια (UCAS). Τα περισσότερα ιδρύματα της 

Σκωτίας απαιτούν τέσσερα ή πέντε SCE υψηλότερα διαπιστευτήρια ως προϋπόθεση εισόδου. Το 

σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σκωτία είναι πολύ παρόμοιο με το σύστημα που ισχύει 

στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Μια διάκριση είναι ότι το πτυχίο «honours» 

παραδοσιακά διαρκεί τέσσερα χρόνια, ενώ τα πτυχία με «pass» διαρκούν τρία χρόνια. Μια άλλη 

διαφορά είναι το «πρώτο πτυχίο», απονέμεται από τα τέσσερα παλαιότερα πανεπιστήμια της 

Σκωτίας. Το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, το Πανεπιστήμιο του St. Andrews, το Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου και το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης απονέμουν το Μεταπτυχιακό στις Τέχνες 
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(Honors) μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών˙ αυτή η πιστοποίηση θεωρείται από τις Υπηρεσίες 

Παγκόσμιας Εκπαίδευσης ως ισοδύναμη με ένα πτυχίο πανεπιστημίου (bachelor). 
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Διοικητική Δομή για τη ρύθμιση των επαγγελμάτων και των τίτλων σπουδών 

Σε γενικές γραμμές, η αποκέντρωση της διακυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει ότι τα 

κυβερνητικά και θεσμικά πλαίσια διαφέρουν ανάμεσα στην Αγγλία, στη Σκωτία, στη Βόρεια 

Ιρλανδία και στην Ουαλία, τα οποία διαθέτουν μεγάλη αυτονομία. Υπάρχουν δύο παράλληλα 

πλαίσια για τα προσόντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των φορέων που χορηγούν πτυχίο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο˙ ένα που ισχύει στη Σκωτία και ένα που ισχύει στο υπόλοιπο Ηνωμένο 

Βασίλειο: 

Το Πλαίσιο για Προσόντα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Φορέων που Χορηγούν Πτυχία στην 

Αγγλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία (FHEQ) ll) Το Πλαίσιο για Προσόντα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των Φορέων που Χορηγούν Πτυχία στη Σκωτία (FQHEIS). Αυτά τα πλαίσια 

αποτελούν τα κύρια εθνικά σημεία αναφοράς για τα ακαδημαϊκά πρότυπα στην ανώτατη 

εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθε πλαίσιο καθορίζει μια ιεράρχηση των επιπέδων των 

προσόντων και περιγράφει τα γενικά επιτεύγματα που αναμένεται να έχουν οι κάτοχοι του κύριου 

τύπου των προσόντων κάθε επιπέδου. Οι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που χορηγούν πτυχία, 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα σχετικά πλαίσια για τον καθορισμό και τη διατήρηση των 
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ακαδημαϊκών προτύπων. Όταν απονέμουν προσόντα, υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις των πλαισίων. 

Το γενικό πρότυπο έχει ως εξής: 

  η γενική πολιτική για την εκπαίδευση, την επαγγελματική μάθηση και τις δεξιότητες είναι 

ευθύνη του τμήματος μάθησης ή εκπαίδευσης κάθε εθνικής κυβέρνησης. Τα πανεπιστήμια είναι 

ανεξάρτητα ιδρύματα με δικό τους καταστατικό 

 κάθε έθνος εξουσιοδοτεί ένα συμβούλιο χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση, τη παροχή 

και τη διαχείριση των ευκαιριών μάθησης, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και την κατανομή 

της χρηματοδότησης και εποπτεύει τη συλλογή δεδομένων 

 οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς έχουν συμβουλευτικό ρόλο για την παροχή ευκαιριών 

μάθησης και την κάλυψη των τοπικών αναγκών, στο πλαίσιο των συνολικών εθνικών πολιτικών 

και χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, αλλά κάθε κολλέγιο ξεχωριστά διαθέτει σημαντική αυτονομία 

 η επιθεώρηση της ποιότητας των παροχών, όπως είναι η έρευνα, η αξιολόγηση των 

πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη του προσωπικού, είναι ευθύνη ενός ανεξάρτητου φορέα σε κάθε 

έθνος 

 Η έγκριση των προσόντων για χρήση σε κρατικά χρηματοδοτούμενες παροχές αποτελεί 

ευθύνη ενός φορέα διαπίστευσης για κάθε έθνος, αν και αυτά στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη 

Βόρεια Ιρλανδία εργάζονται στενά σε θέματα διαπίστευσης. 

 η πολιτική απασχόλησης και τα προγράμματα κατάρτισης για τους ανέργους εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DWP), σε 

συνεργασία με τις κυβερνήσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων 

 τα Συμβούλια των Τομέων Δεξιοτήτων (SSCs), τα οποία είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό 

των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στους οικονομικούς τομείς και για τον καθορισμό των 

επαγγελματικών προτύπων στα οποία βασίζονται τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το 

συντονιστικό σώμα τους, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (SSDA). 

 

Κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης 

Ορισμένοι πιστοποιημένοι με διάταγμα τίτλοι, επαγγελματικοί τίτλοι ή επιστολές προστατεύονται 

από την αρμόδια αρχή που ορίζεται από το Διάταγμα Επαγγελμάτων  και ρυθμίζονται από 

Επαγγελματικούς Φορείς που έχουν συσταθεί από το Διάταγμα. Κατά κανόνα, τα επαγγέλματα 

αυτά δεν έχουν εξασφαλίσει κάποιες δραστηριότητες, αλλά αυτό πρέπει να επαληθεύεται από την 

αρμόδια αρχή. Τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν την εταιρική ιδιότητα μέλους 

ενός πιστοποιημένος με διάταγμα φορέα λόγω της επαγγελματικής κατάστασης που τους παρέχει 

στον τομέα τους (Για τον κατάλογο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, βλ. 

Παράρτημα 1). 

 

Οι υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση και να αναγνωρίσουν τους 

επαγγελματικούς τους τίτλους ως νομοθετικά κατοχυρωμένοι, εάν: 

1.  έχουν ήδη πλήρη άδεια να ασκούν το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος 

καταγωγής τους. 

2. επιθυμούν να ασκήσουν ένα επάγγελμα, όπου κανονικά θα εφαρμοζόταν η αυτόματη 

αναγνώριση, αλλά για συγκεκριμένους λόγους δεν πληρούν τα κριτήρια αυτόματης 

αναγνώρισης 
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3. ασκούν το επάγγελμά τους σε κράτος της ΕΕ που το επάγγελμα αυτό δεν είναι νομοθετικά 

κατοχυρωμένο, αλλά εκείνοι που διαθέτουν το σχετικό προσόν, μαζί με οποιαδήποτε περαιτέρω 

αναγκαία κατάρτιση, είναι σε θέση να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει 

να έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό τουλάχιστον για ένα χρόνο τα τελευταία δέκα χρόνια. Η 

εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι όταν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι έχει παρακολουθήσει 

«νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση» 

4. έχουν κάποιο προσόν που τους δίνει το δικαίωμα άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου 

επαγγέλματος αλλά είναι προσόν «παλαιού τύπου» καθώς έχουν γίνει αλλαγές στην πρόσβαση 

του επαγγέλματος στη χώρα καταγωγής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρμόδιος φορέας της 

χώρας καταγωγής του αιτούντος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο τίτλος παρέχει «κεκτημένα 

δικαιώματα» για να ασκεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. ή όταν το επάγγελμα είναι 

νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα καταγωγής του, αλλά η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 

διαφορετικού επιπέδου από αυτό που απαιτείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Προσόντα Τρίτων Χωρών  

Ένας τίτλος τρίτης χώρας είναι ένας τίτλος που έχει αποκτηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

κάτοχος των προσόντων αυτών μπορεί να αιτηθεί την αναγνώρισή τους εάν έπειτα από την 

απόκτησή τους, είχε τριετή επαγγελματική πείρα στη χώρα της ΕΕ που αναγνώρισε το πτυχίο (με 

άλλα λόγια, αποδέχθηκε τον κάτοχο στο επάγγελμα αυτό) και η εμπειρία του πιστοποιείται από 

αυτό το κράτος της ΕΕ - το δικαίωμα βάσει της οδηγίας που ισχύει μόνο για τη «δεύτερη» 

αναγνώριση εντός της ΕΕ. 

Στην περίπτωση των κλαδικών επαγγελμάτων (εκτός από τους αρχιτέκτονες), κατά το πρώτο 

στάδιο αναγνώρισης, ο αιτών θα πρέπει να πληροί το μίνιμουμ των όρων κατάρτισης και να μπορεί 

να ανταποκριθεί σε επιπλέον υψηλότερες απαιτήσεις. Όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, οι ελάχιστες 

απαιτήσεις κατάρτισης αποτελούν τη μόνη προϋπόθεση για την αυτόματη αναγνώριση των 

προσόντων. 

Οι διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων που κατέχουν οι πρόσφυγες, οι εκτοπισθέντες ή τα 

«πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη του πρόσφυγα» πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο VII της Συνθήκης Αναγνώρισης της Λισαβόνας - το οποίο καθορίζει γενικές 

αρχές και όχι λεπτομερείς διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 

αναγνώριση των προσόντων μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης και αναγνώρισης. Συνήθως σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων διαδικασιών 

αναγνώρισης και πολιτικής για προσόντα για τα οποία δεν υπάρχουν έγγραφα, για τα αποδεικτικά 

στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων και για τα προσόντα 

από τον αιτούντα και για τις πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, όπως και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες 

αναγνώρισης για διαφορετικούς τύπους μετανάστευσης (αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, 

ειδικά για τους πρόσφυγες), αλλά οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα διά 

βίου μάθησης τα οποία στοχεύσουν και σε άλλες μειονοτικές ομάδες, σε γυναίκες σε ηλικιωμένους, 

νέους και σε άτομα με αναπηρία. Πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ρυθμίζουν το 

ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης μέσω πολυεθνικών και διμερών συμφωνιών. Επίσης, υπάρχουν 

προγράμματα της ΕΕ για την τόνωση της τομεακής συνεργασίας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, τα άτομα έχουν 

δικαιώματα αναγνώρισης και άδειας άσκησης των επαγγελμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Αυτό ισχύει για ορισμένα επαγγέλματα, όπως οι μηχανικοί, οι γιατροί και οι ασφαλιστές (οι 

τελευταίοι μέσω της Συμφωνίας Groupe Consultatif). Οι οικογενειακοί μετανάστες πρέπει να 

υποβάλλονται στις ίδιες διαδικασίες με τους άλλους μετανάστες. 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι και πρωτοβουλίες που βοηθούν διάφορες ομάδες προσφύγων 

να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους και να τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Για παράδειγμα, η RETAS - Refugee Education and Training Advisory Service (Συμβουλευτική 

Υπηρεσία) βοηθά τους πρόσφυγες στη διαδικασία αναγνώρισης των προσόντων τους – δίνοντας  

ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Ορισμένοι έλεγχοι οδήγησαν σε νέες πρωτοβουλίες, όπως η 

στρατηγική απασχόλησης προσφύγων του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων˙ επίσης, υπάρχει η 

Ομάδα καθοδήγησης για την Επαγγελματική Υγεία των Προσφύγων που στοχεύει στην πρόσληψη 
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και την ένταξη επαγγελματιών υγείας από το εξωτερικό. Το Συμβούλιο για την Υποστήριξη των 

Προσφύγων Ακαδημαϊκών παρέχει βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και τους διδάσκοντες, ενώ στη  

Σκωτία υπάρχει η Αναγνώριση των Προσόντων και των Ικανοτήτων των Μεταναστών που 

απασχολούνται στον τομέα της Διδασκαλίας στη Σκωτία - το οποίο συμβάλλει στην ομαλότερη 

μετάβαση των προσφύγων  στην απασχόληση (το APL διαδραματίζει σημαντικό ρόλο). Το 

Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει Διαπίστευση Προηγούμενης Μάθησης (APL), η οποία είναι ένας 

μακροχρόνιος μηχανισμός για την αναγνώριση προηγούμενης άτυπης και μη-τυπικής μάθησης, για 

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τη χορήγηση πιστωτικών μονάδων για πτυχία 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα βραβεία. Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι σαφές τι σημαίνει 

«προηγούμενο». Αυτό δεν αφορά μόνο τους μετανάστες. Η άτυπη και μη-τυπική μάθηση των 

προσφύγων και άλλων μεταναστών μπορεί να αναγνωριστεί μέσω της ίδιας διαδικασίας APL όπως 

και για τους αιτούντες που κατάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ 'όλα αυτά, είναι πιθανό οι 

μετανάστες να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη 

μάθησή τους. Η Διαπίστευση Προηγούμενης Μάθησης (APL) αποτελεί μέρος της στρατηγικής της 

κυβέρνησης για διεύρυνση της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

όπως εκείνες των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικά ομάδων, των διάφορων εθνικών ομάδων, των 

μεγαλύτερων σε ηλικία φοιτητών αλλά και των μεταναστών. 

Μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015, όταν το UK NARIC, με 

βάση την προηγούμενη εμπειρία του στην υποστήριξη των αναγκών ενσωμάτωσης των 

Βαλκανικών προσφύγων, δημιούργησε το «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» σε 

συνεργασία με το NOKUT (το νορβηγό ομόλογό του NARIC). Το 2017 ένα νέο πρόγραμμα 

εφαρμόζει πιλοτικά αυτές τις διαδικασίες σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει, εκτός από το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τη Νορβηγία (μέσω του UK NARIC και του NOKUT), την Ελλάδα, μέσω των 

αρμόδιων Υπουργείων και του Ελληνικού NARIC, του DOATAP˙ την Ιταλία, μέσω της CIMEA - 

NARIC Italia˙ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων 

είναι ένα έγγραφο που παρέχει αξιολόγηση των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τα 

διαθέσιμα έγγραφα και μια δομημένη συνέντευξη. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

την επαγγελματική εμπειρία και την γλωσσική επάρκεια του αιτούντος. Το έγγραφο παρέχει 

αξιόπιστες πληροφορίες για την ενσωμάτωση, την απασχολησιμότητα και την εισαγωγή του 

αιτούντος σε περαιτέρω σπουδές. Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα αξιολόγησης για τους 

πρόσφυγες, ακόμη και για εκείνους που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν πλήρως τα προσόντα τους 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα «Recognition of Refugees 

Qualifications» μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

 

 

Διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων και τίτλων σπουδών και διαδικασίες 

απόκτησης άδειας άσκησης για (νομοθετικά κατοχυρωμένα) επαγγέλματα 

 

Υπάρχουν διάφοροι ρυθμιστικοί φορείς που αναγνωρίζουν τους τίτλους σπουδών, με 

σημαντικότερο όλων το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αναγνώρισης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Όλοι οι ρυθμιστικοί φορείς εφαρμόζουν την Αναθεωρημένη Οδηγία για Αμοιβαία Αναγνώριση 

των Επαγγελματικών Προσόντων 2005/36 / EΚ όταν εργάζονται με πολίτες της ΕΕ. 

 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Το Κέντρο Επαγγελματικών Προσόντων / ECCTIS είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που 

διαχειρίζεται διάφορες εθνικές υπηρεσίες εξ ονόματος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση τίτλων σπουδών. Αυτό 

περιλαμβάνει: 

UK NARIC - Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αναγνώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Κέντρο UK NEC - Εθνικό Κέντρο Europass για το Ηνωμένο Βασίλειο  

CPQ - Κέντρο Επαγγελματικών Προσόντων 

ECVET - βελτιώνει την κινητικότητα των ατόμων που έχουν επαγγελματικά προσόντα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη 

ReferNet - Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο που προσφέρει συγκρίσιμες πληροφορίες για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη 

ECCTIS Ltd – Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες Έρευνας και παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

 

Οι ξένοι πολίτες που επιθυμούν να κατέχουν ένα πιστοποιημένο τίτλο με διάταγμα, πρέπει να 

κάνουν αίτηση κατευθείαν στον σχετικό φορέα (βλ. Παράρτημα 1). Το ίδρυμα θα εξετάσει τα 

προσόντα του αιτούντος και οποιαδήποτε σχετική πρακτική εμπειρία. Μόλις αναγνωριστούν τα 

προσόντα, ο επαγγελματίας θα μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα υπό τους ίδιους 

όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής και με αυτούς που αποκτούν τα προσόντα αυτά στη χώρα 

αυτή. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την πρόσβαση στο σχετικό επάγγελμα στη χώρα υποδοχής θα 

πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους ποια έγγραφα απαιτούνται. Εάν το επάγγελμα των αιτούντων 

δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στην πατρίδα τους, δεν θα έχουν τα σχετικά πτυχία, 

πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής τους σε κάποια επαγγελματική ένωση. Σε αυτή 

την περίπτωση μπορεί θα χρειαστεί να αποδείξουν με άλλο τρόπο ότι έχουν ασκήσει το επάγγελμα 

αυτό για τουλάχιστον 2 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Εάν οι αρχές διαπιστώσουν ότι η 

εκπαίδευση και η επαγγελματική πείρα του αιτούντος δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που 

απαιτούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ζητήσουν από τον αιτούντα να λάβει πρόσθετα 

μέτρα για να αποδείξει ότι είναι ικανός/ή. Θεωρητικά, οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μεταξύ δοκιμασιών (εξετάσεων) επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής (η οποία 

μπορεί να διαρκέσει 3 χρόνια). Μόλις γίνει δεκτός ένας επαγγελματίας σε ένα επάγγελμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός θα πρέπει να εργάζεται υπό τον επαγγελματικό αυτό τίτλο, όπου 

υπάρχει. Ο επαγγελματίας έχει επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό τίτλο της 

χώρας καταγωγής του. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει ορισμένες προϋποθέσεις - αυτές 

περιγράφονται λεπτομερώς στους Κανονισμούς 26 και 58. Σε περιπτώσεις Μερικής Πρόσβασης, η 

Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον επαγγελματία να χρησιμοποιήσει τον ακαδημαϊκό 

τίτλο της χώρας καταγωγής του ή να χρησιμοποιήσει τον τίτλο αυτό στα Αγγλικά. 

 

Χαρακτηριστικά που έχουν  

α. Τυπικά προσόντα (που αποκτήθηκαν μέσω εκπαίδευσης) 

Ένα προσόν μπορεί να οριστεί με την ευρεία έννοια ως απόδειξη της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, η οποία: 

- έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένη αρχή κράτους μέλους της ΕΕ˙ 

- αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του ολοκλήρωσε με επιτυχία εκπαίδευση και κατάρτιση 

συγκεκριμένης διάρκειας˙ 
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- δείχνει ότι ο κάτοχος έχει τα προσόντα να ασκεί το επάγγελμα αυτό σε κράτος της ΕΕ. 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα προσόντα των μαθητών, οι οποίοι εργάζονται προς το τέλος της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά, καθορίζονται από τις αρχές σε καθεμία από τις τέσσερις 

χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Αγγλία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία τα προσόντα 

παρέμειναν παρόμοια (με το Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - GCSE που 

τυπικά λαμβάνει κανείς στην ηλικία των 16 και του επιπέδου Α που λαμβάνει στην ηλικία των 18 

ετών) και όλα έχουν χαρτογραφηθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF). 

Στη Σκωτία, όλα τα προσόντα μπορούν να χαρτογραφηθούν στο Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων 

και  Προσόντων της Σκωτίας (SCQF). 

Εξαιτίας των διαφορών στα προσόντα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι άμεσες συγκρίσεις 

δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επομένως, τα στατιστικά στοιχεία για τα τέσσερα κράτη 

παρουσιάζονται χωριστά: 

 

- Αγγλία: Λίγο πάνω από το ήμισυ (53,8%) στο τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης 

(βασικό στάδιο 4, τυπικά ηλικίας 16 ετών) το 2014/15, πέτυχαν 5 ή περισσότερα GCSEs με βαθμό 

A* - C συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και των μαθηματικών (Επίπεδο 2 του NQF) χωρίς 

επανεξέταση. Πρόκειται για μια αύξηση σε σύγκριση με 53,4% το 2013/14 

- Ουαλία: το 2014/15, το 57.9% των μαθητών στην τελευταία χρονιά την υποχρεωτικής σχολικής 

φοίτησης (τυπικά ηλικίας 16 ετών) πέτυχαν 5 ή περισσότερα GCSE ή πέρασαν ισοδύναμα 

μαθήματα με βαθμό A*- C συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και των μαθηματικών (Επίπεδο 2 

του NQF) με επανεξέταση. Πρόκειται για μια αύξηση σε σύγκριση με 55,4% το 2013/14 

- Βόρεια Ιρλανδία: το 2014/15, το 67.0 % των μαθητών κατά το τελευταίο έτος της υποχρεωτικής 

σχολικής φοίτησης σε σχολεία γενικού χαρακτήρα (τυπικά ηλικίας 16 ετών) πέτυχαν 5 ή 

περισσότερα GCSE ή πέρασαν ισοδύναμα μαθήματα με βαθμό A*- C συμπεριλαμβανομένων των 

Αγγλικών και των μαθηματικών (Επίπεδο 2 του NQF) με επανεξέταση. Πρόκειται για μια αύξηση 

σε σύγκριση με 65,2% το 2013/14 

- Σκωτία: το 2014/15, το 60.2 % των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο (εκείνοι που 

εγκαταλείπουν το σχολείο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους που μπορεί να είναι μεταξύ 16 και 18 

ετών και σε διάφορα στάδια της εκπαίδευσής τους) από σχολεία της Σκωτίας από τα οποία οι 

μαθητές αποκτάνε ένα ή παραπάνω προσόντα Επιπέδου 6 ή ανώτερο στο SCQF. Το ποσοστό αυτό 

το 2013/14 ήταν 58,1%. Το 85,2% των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο απέκτησαν ένα ή 

περισσότερα προσόντα στο SCQF Επιπέδου 5 ή ανώτερου. 

 

Οι αριθμοί των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Κολεγίων Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απογραφή του 2015: 

Πανεπιστήμια 132 

Άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 29 

Κολέγια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 382 

 

Οι σπουδαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν από 4,9 εκατομμύρια το 2010/11 σε 4,1 

εκατομμύρια το 2014/15 σε προγράμματα περαιτέρω εκπαίδευσης και από 2,7 εκατομμύρια το 

2010/11 σε 2,4 εκατομμύρια το 2014/15 σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μείωση του 
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αριθμού των φοιτητών σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλεται στη μείωση των 

φοιτητών με μερικής φοίτησης από το 2010/11 (30,6%), ιδίως για άλλα προπτυχιακά μαθήματα 

(μειώθηκε κατά 47,5%), ενώ σημειώθηκε αύξηση των φοιτητών πλήρους φοίτησης. 

 

Φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά αντικείμενο 

σπουδών και φύλο (2014/15, σε χιλιάδες)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

β. Εμπειρίες της αγοράς εργασίας 

 

Οι εκτιμήσεις από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού δείχνουν ότι από τον Αύγουστο του 2016 

έως τον Ιανουάριο του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε, ο αριθμός των ανέργων έπεσε 

και ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 16 έως 64 που δεν εργάζονταν και δεν αναζητούσαν εργασία ή 

ήταν διαθέσιμοι να εργαστούν (οικονομικά ανενεργός) επίσης έπεσε. 

Υπήρχαν 31,85 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 92.000 περισσότεροι από ότι τον Αύγουστο έως τον 

Οκτώβριο του 2016 και 315.000 περισσότεροι από ότι για ένα χρόνο νωρίτερα. 

Υπήρχαν 23,34 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, 305.000 περισσότεροι από ότι 

για ένα χρόνο νωρίτερα. Υπήρχαν 8,52 εκατομμύρια εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, 10,000 

περισσότεροι από ότι για ένα χρόνο νωρίτερα. 
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Το ποσοστό απασχόλησης (το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 έως 64 ετών που εργάζονταν) ήταν 

74,6%, το υψηλότερο ποσοστό από τότε που άρχισαν συγκρίσιμα αρχεία το 1971. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρχαν 1,58 εκατομμύρια άνεργοι (άτομα που δεν εργάζονται αλλά 

αναζητούν και είναι διαθέσιμοι για εργασία), 31.000 λιγότεροι από ότι τον Αύγουστο έως τον 

Οκτώβριο του 2016 και 106.000 λιγότεροι από ότι ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Υπήρχαν 867.000 

άνεργοι άντρες, 21.000 λιγότεροι από ότι τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016 και 56.000 

λιγότεροι από ότι ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Ενώ υπήρχαν 717.000 άνεργες γυναίκες, 10.000 

λιγότερες από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016 και 50.000 λιγότερες από ότι ήταν ένα 

χρόνο νωρίτερα. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,7%, από 5,1% που ήταν ένα έτος νωρίτερα. Δεν 

ήταν χαμηλότερη από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 1975. Το ποσοστό ανεργίας είναι το 

ποσοστό του εργατικού δυναμικού (όσοι εργάζονται συν ανέργους) που ήταν άνεργοι. 

Υπήρχαν 8,87 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 16 έως 64 ετών που ήταν οικονομικά ανενεργά (δεν 

εργάζονταν και δεν αναζητούσαν ή δεν ήταν διαθέσιμα για εργασία), 34.000 λιγότερα από ότι τον 

Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016 και 59.000 λιγότερα από ότι ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. 

Το ποσοστό αδράνειας (το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 έως 64 ετών που ήταν οικονομικά 

ανενεργό) ήταν 21,6%, ελαφρώς χαμηλότερο από ότι τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016 

(21,7%) και μικρότερο από το προηγούμενο έτος (21,8%). 

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους στη 

Μεγάλη Βρετανία σε ονομαστικές τιμές (δηλαδή χωρίς να έχουν προσαρμοστεί με τον 

πληθωρισμό των τιμών) αυξήθηκαν κατά 2,2% συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων και 

κατά 2,3% χωρίς τα επιδόματα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

 

γ. Άτυπες δεξιότητες (π.χ. γλωσσική επάρκεια, παραγωγικότητα...) 

Η άτυπη μάθηση ορίζεται ως η μάθηση που δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη από άποψη στόχων, 

χρόνου ή διδασκαλίας. Αυτό καλύπτει τις δεξιότητες που αποκτώνται (μερικές φορές ακούσια) 

μέσω της ζωής και της εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα: 

• δεξιότητες διαχείρισης προγραμμάτων ή πληροφορικής που αποκτήθηκαν κατά την εργασία 

• γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής στο 

εξωτερικό 

• δεξιότητες πληροφορικής που αποκτήθηκαν εκτός του πλαισίου της εργασίας 
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• δεξιότητες που αποκτώνται από τον εθελοντισμό, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τον 

αθλητισμό, τη νεανική εργασία και τις δραστηριότητες στο σπίτι (π.χ. φροντίδα 

παιδιών). 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της προγενέστερης μάθησης ποικίλουν και περιλαμβάνουν: την 

αξιολόγηση της προγενέστερης εμπειρίας που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, από 

προηγούμενη αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη απασχόληση ή την παρατήρηση της πραγματικής 

συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας. Το ουσιώδες στοιχείο είναι η αξιολόγηση των αποδεικτικών 

στοιχείων που παρέχονται από ένα άτομο για να υποστηρίζει ή/ και να αποδείξει ότι είναι 

κατάλληλο για τη θέση εργασίας και ότι πληροί τις προϋποθέσεις ενός δεδομένου συνόλου 

προτύπων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

δ. Δεξιότητες της προσωπικότητας  

Οι δεξιότητες της προσωπικότητας αναφέρονται σε αυτές τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται για την επιτυχία στο χώρο εργασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η ικανότητα 

ενός ατόμου να ακούει, να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να έχει θετική στάση, να διαχειρίζεται 

συγκρούσεις, να αναλαμβάνει ευθύνες, να δείχνει σεβασμό, να εμπνέει εμπιστοσύνη, να 

συνεργάζεται καλά με άλλους, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο, να δέχεται κριτική, 

να εργάζεται υπό πίεση, να επιδεικνύει καλούς τρόπους. Άλλοι θεωρητικοί περιλαμβάνουν 

ακόμη την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση, την ηθική στην εργασία, τον ενθουσιασμό, την 

αισιοδοξία, την ακεραιότητα, τα κίνητρα, τον επαγγελματισμό και - πάνω από όλα - την 

επικοινωνία. 

Οι δεξιότητες της προσωπικότητας βρίσκονται δίπλα και συμπληρώνουν τα άλλα είδη δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ή επαγγελματικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων 

γραμματισμού, αριθμητικής και της πληροφορικής. Οι δεξιότητες της προσωπικότητας αφορούν 

όλους τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων όλων των επαγγελμάτων και 

του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτερων στελεχών. Είναι δυνατή η 

ομαδοποίηση των δεξιοτήτων της προσωπικότητας σε συσπειρώσεις σχετικών δεξιοτήτων. 

Οι δεξιότητες της προσωπικότητας θεωρούνται πολύτιμες από τους εργοδότες σε όλη την 

οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίζονται ως «βασικές ικανότητες που είναι 

απαραίτητες προκειμένου οι εργαζόμενοι να εξασφαλίσουν την απασχόληση και να επιτύχουν στον 

εργασιακό χώρο». Στο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε από 

την Επιτροπή Απασχόλησης και Δεξιοτήτων της Βρετανίας (UKCES - ο μη-κρατικός οργανισμός 

που συμβουλεύει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις 

σχετικά με τις δεξιότητες και την πολιτική απασχόλησης), με βάση μια έρευνα 91.000 

επιχειρήσεων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζει ότι οι δεξιότητες της 

προσωπικότητας συνδέονται με το 33% -40% όλων των αναφερόμενων κενών θέσεων εργασίας 

στις οποίες υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων. 

Τα κενά στις δεξιότητες αποτελούν μείζον πρόβλημα για όλους τους τομείς εργασίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και διεξάγεται έρευνα εδώ και πολλά χρόνια, η οποία έχει διερευνήσει την έκταση και τη 

φύση του προβλήματος σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τύπους και διάφορους τομείς και επίσης 

ανά περιοχή. Ο αριθμός των εργαζομένων στο συνολικό εργατικό δυναμικό, οι οποίοι αναμένεται 

να παρουσιάσουν σημαντικά επίπεδα μη παραγωγικών επιδόσεων εξαιτίας της ανεπάρκειας των 
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δεξιοτήτων προσωπικότητας, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 535.000 έως το 2020 και 550.000 

έως το 2025. 

 

Ισχύοντες κανονισμοί και δυνατότητες αναγνώρισης άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 

εργασιακής εμπειρίας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα πλαίσια προσόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν ως 

προς τη φύση και το πεδίο εφαρμογής τους και οι χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την αναγνώριση της μη-τυπικής πιστοποιημένης μάθησης. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αναγνώριση της άτυπης 

μάθησης. Ορισμένες από αυτές τις προσεγγίσεις συνδέονται με το πλαίσιο ενώ άλλες όχι.  

 

Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία 

Στην Αγγλία και στη Βόρεια Ιρλανδία ισχύουν τα ακόλουθα τρία πλαίσια προσόντων: 

• Το Πλαίσιο Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (QCF)˙ 

• Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και  

• Το πλαίσιο Προσόντων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια 

Ιρλανδία (FHEQ).  

Οι προσεγγίσεις για την αναγνώριση της άτυπης μάθησης σχετίζεται με το QCF. Το QCF παρέχει 

ένα απλό, συνεκτικό πλαίσιο που παρουσιάζει πληροφορίες για τα προσόντα με ένα απλό και 

κατανοητό  τρόπο που μπορούν να μετρηθούν και να συγκριθούν. Μέσω της χρήσης των μονάδων 

και των πιστωτικών μονάδων, το πλαίσιο QCF δίνει στα άτομα την ευκαιρία να μάθουν με πιο 

ευέλικτο τρόπο και επιτρέπει σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών, να αναγνωρίσουν την εκπαίδευσή τους. Πιστωτικές μονάδες, επίπεδα και προσόντα. 

Κάθε μονάδα και κάθε προσόν στο πλαίσιο QCF έχει κάποια πιστωτική αξία. Μια πιστωτική 

μονάδα αντιπροσωπεύει 10 ώρες μάθησης, δείχνοντας το πόσο χρόνο χρειάζεται κατά μέσο όρο για 

να επιτευχθεί. Οι τίτλοι όλων των προσόντων στο QCF περιέχουν τα ίδια τρία στοιχεία - 

περιεχόμενο, επίπεδο και μέγεθος. 

Το περιεχόμενο αφορά το με τι σχετίζεται το προσόν. Για παράδειγμα, μπορεί να σχετίζεται με το 

λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές ή τον αθλητισμό. Το επίπεδο δείχνει το επίπεδο δυσκολίας της 

σχετικής μάθησης. Υπάρχουν εννέα επίπεδα - από το Αρχικό Επίπεδο στο Επίπεδο 8. Το μέγεθος 

που εκφράζεται σε πιστωτικές μονάδες δείχνει πόσο χρόνο, κατά μέσο όρο, θα χρειαστεί κάποιος 

για να αποκτήσει το προσόν αυτό. 

Σύμφωνα με το QCF, υπάρχουν τρία μεγέθη προσόντων˙ βραβείο, πιστοποιητικό και δίπλωμα: 

• Τα Βραβεία έχουν μέγεθος 1 έως 12 πιστωτικές μονάδες 

• Τα Πιστοποιητικά 13 με 36 πιστωτικές μονάδες 

• Και τα Διπλώματα 37 πιστωτικές μονάδες και πάνω 

Οπότε, μπορεί να υπάρχει ένα δίπλωμα Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 8, επειδή το «Δίπλωμα» 

αντιπροσωπεύει το μέγεθος ενός τίτλου και όχι το πόσο δύσκολο είναι. 

 

Κανόνες συνδυασμού (RoC) 

Οι κανόνες συνδυασμού ορίζουν ποιες μονάδες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές, πόσες 

πιστωτικές μονάδες χρειάζονται για το προσόν και σε ποιο επίπεδο και αν υπάρχουν ή όχι 

απαγορευμένοι / μη εξουσιοδοτημένοι συνδυασμοί. Αυτοί οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι για κάθε 
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προσόν και αναπτύσσονται από Συμβούλια Τομεακών Δεξιοτήτων (SSCs), από οργανισμούς που 

χορηγούν προσόντα και από άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

συγκεντρώνουν πιστωτικές μονάδες για να αποκτήσουν κάποιο προσόν εφόσον επιλέγουν μονάδες 

σύμφωνα με τους κανόνες συνδυασμού για το προσόν αυτό. 

 

Αναγνώριση της εκπαίδευσης του εργοδότη που πραγματοποιείται από την ίδια την επιχείρηση στο 

Πλαίσιο Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (QCF) 

Η επικύρωση της εσωτερικής (που πραγματοποιείται από την ίδια την επιχείρηση) κατάρτισης των 

εργοδοτών ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τα Επαγγελματικά 

Προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο (VQ), το οποίο επιδιώκει να αυξήσει τη συνάφεια, την αξία και 

την ευελιξία των Επαγγελματικών Προσόντων μέσω ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων και 

προσόντων – του Πλαισίου Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (QCF). 

Οι πρωτοβουλίες ξεκίνησαν στην Αγγλία (Πρόγραμμα Αναγνώρισης Εργοδοτών - Σεπτέμβριος 

2007) και στη Βόρεια Ιρλανδία (Πρόγραμμα Αναγνώρισης της Κατάρτισης στην Απασχόληση - 

Απρίλιος 2009), ώστε οι εργοδότες να έχουν τη δική τους εσωτερική κατάρτιση διαπιστευμένη ή 

αναγνωρισμένη στο QCF. 

Πολλοί εργοδότες πιστοποιούν την κατάρτισή τους σε εθνικό επίπεδο καθώς συνεργάζονται με 

φορείς που πιστοποιούν και αυτή η δυνατότητα επέτρεψε στους εργοδότες να έχουν 

αναγνωρισμένη κατάρτιση κατά παραγγελία, πράγμα που διευρύνει σημαντικά τους τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν τα κενά στις δεξιότητες και οι μαθητές μπορούν να 

κερδίσουν πιστωτικές μονάδες και αναγνώριση για τη σκληρή δουλειά και τα επιτεύγματά τους.  

 

Ουαλία  

Το Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων και Προσόντων της Ουαλίας (CQFW) περιλαμβάνει όλα τα είδη 

μάθησης μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση των επιτευγμάτων 

από διαφορετικές δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αναγνώριση της πλήρους και 

της μερικής ολοκλήρωσης των προσόντων και φέρνει το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης εντός και εκτός των ρυθμίσεων και των διατάξεων χρηματοδότησης. 

Τα προγράμματα μάθησης εντάσσονται σε έναν από τους τρεις τύπους εκπαίδευσης,  την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Το 

CQFW προσδίδει στα προσόντα και στις άλλες μορφές εκπαίδευσης μια πιστωτική αξία, η οποία 

αντανακλά το μέγεθος (1 πιστωτική μονάδα = 10 ώρες μάθησης) και ένα επίπεδο που 

αντικατοπτρίζει το επίπεδο επίτευξης (Αρχικό επίπεδο στο Επίπεδο 8). Ο πυλώνας της διά βίου 

μάθησης αναγνωρίζει τη μάθηση εκτός της τριτοβάθμιας και της γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βασίζεται στο ότι η μάθηση πρέπει να αποτιμώνται και να 

αναγνωρίζεται εξ ολοκλήρου και ανεξάρτητα από το που πραγματοποιείται. 

Υπάρχει μια συμφωνημένη εθνική προσέγγιση στην Ουαλία. Η ανάπτυξη της Διασφάλισης 

Ποιότητας (QALL) παρέχει έναν μηχανισμό αναγνώρισης (πιστοποίησης) των γνώσεων ή των 

δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της οποιασδήποτε ευρύτερης μάθησης. Μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

• Εκπαίδευση ενηλίκων και κοινοτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης για την 

υποστήριξη των ενηλίκων για την επιστροφή στη μάθηση· 
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• Εισαγωγική ή συμπληρωματική μάθηση όλων των τύπων των μαθητευόμενων προκειμένου να 

αποκτήσουν πιστωτικές μονάδες στο πλαίσιο QCF ή / και να εμπλουτίσουν τα προσόντα τους˙  

• Μάθηση που είναι πρόσθετη των πιστωτικών μονάδων QCF ή / και προσόντων˙ 

• Κατάρτιση που μπορεί να κάνει κάποιος ως μέρος μιας εργασίας αλλά που δεν αναγνωρίζεται 

επίσημα σήμερα˙ 

• Άτυπη μάθηση ή κατάρτιση που παρέχεται σε διάφορες περιστάσεις˙ 

• Άτυπη, εξειδικευμένη, μάθηση με βάση τα ενδιαφέροντα ή τα χόμπι κάποιου, που παρέχεται από 

διάφορους οργανισμούς, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, συνδικάτα και εθελοντικές οργανώσεις. 

 

Ένας από τους κύριους παρόχους QALL στην Ουαλία είναι ο Agour Cymru. Agored Cymru είναι 

Φορέας Πιστοποίησης της Ουαλίας που ειδικεύεται στην κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών 

στην Ουαλία. Αναπτύχθηκε από το Open College Networks στην Ουαλία. Το OCN Wales ιδρύθηκε 

τον Οκτώβριο του 2004 με τη συγχώνευση των 3 πρώην OCN στην Ουαλία. Τον Αύγουστο του 

2009, το OCN Wales έγινε Φορέας Πιστοποίησης στο QCF και άλλαξε το όνομά του σε Agored 

Cymru. Ο Agour Cymru προσφέρει προσόντα και ευκαιρίες διαπίστευσης προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Ουαλίας για την υποστήριξη των μαθητών 

κάθε ηλικίας στην Ουαλία, βοηθώντας άτομα, κοινότητες και εργοδότες από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα να αποκτήσουν πρόσβαση στα οφέλη της μάθησης. 

 

Σκωτία 

 

Το Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων και Προσόντων της Σκωτίας (SCQF) αναπτύχθηκε το 2001 για 

να καλύψει τις ανάγκες των μαθητευόμενων της Σκωτίας. Δημιουργήθηκε με τη συγκέντρωση της 

πλειονότητας των κύριων προσόντων της Σκωτίας σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Το SCQF έχει σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους, τις οικογένειές τους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 

τους εργοδότες να κατανοήσουν το ευρύ φάσμα προσόντων στη Σκωτία και τον τρόπο με τον οποίο 

συνδέονται μεταξύ τους. Η Σκωτία έχει πολλά διαφορετικά προσόντα που κυμαίνονται από Εθνικά 

σε Ανώτερα και Ανώτερα Εθνικά Πιστοποιητικά/ πτυχία σε διαφορετικά προσόντα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

Το SCQF χρησιμοποιεί δύο μέτρα για να βοηθήσει στην κατανόηση και τη σύγκριση των 

προσόντων και των προγραμμάτων μάθησης: τα Επίπεδα SCQF και τις Πιστωτικές μονάδες SCQF. 

Το SCQF διακρίνει διάφορα επίπεδα στα προσόντα προκειμένου να διευκολύνει τους 

εκπαιδευόμενους, τους εργοδότες και το ευρύ κοινό να κατανοήσουν και να συγκρίνουν το ευρύ 

φάσμα των προσόντων της Σκωτίας. Για παράδειγμα, εξετάζοντας το διάγραμμα του Πλαισίου 

SCQF, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ένα Επίπεδο 4 της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σκωτίας  

είναι συγκρίσιμο από άποψη δυσκολίας με ένα Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα. Τα προσόντα μπορούν 

επίσης να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο στο πλαίσιο, αλλά να έχουν διαφορετικό ποσό 

πιστωτικών μονάδων. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρόνος που απαιτείται για να αποκτηθεί ένα προσόν 

συχνά διαφέρει από το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση κάποιου άλλου. Επομένως, τα 

επίπεδα SCQF υποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί ένας τίτλος σπουδών και οι 

πιστωτικές μονάδες καταδεικνύουν το πόσο καιρό χρειάζεται ο μέσος μαθητής να ολοκληρώσει τη 

μάθηση αυτή. 



                                         
 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν 12 Επίπεδα στο πλαίσιο SCQF και ένα σύνολο περιγραφικών δεικτών για κάθε επίπεδο. 

Το SCQF λειτουργεί σε παρόμοια βάση με τα άλλα Πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου, στο μέτρο 

που βασίζεται στη χορήγηση πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση ενοτήτων. Κάθε ενότητα 

και προσόν έχει πιστωτική αξία και ένα πιστωτικό σημείο αντιπροσωπεύει 10 θεωρητικές ώρες 

μάθησης. 

 

Η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA) έχει ένα διαφορετικό ορισμό των «νομοθετικά 

κατοχυρωμένων» προσόντων από ότι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, που απορρέει από το 

γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα αυτορρύθμισης της γενικής εκπαίδευσης και των Ανώτερων 

Εθνικών Προσόντων. Τα κατοχυρωμένα προσόντα στο πλαίσιο αυτό στη Σκωτία, αναφέρονται 

μόνο στα προσόντα που πιστοποιούνται από τη λειτουργία διαπίστευσης της SQA. Απαιτείται 

υποχρεωτική διαπίστευση για ορισμένα προσόντα, όπως τα Επαγγελματικά Προσόντα της Σκωτίας, 

καθώς και ορισμένα άλλα προσόντα που απαιτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η διαπίστευση 

άλλων προσόντων είναι προαιρετική, παρόλο που ορισμένοι φορείς πιστοποίησης, που ψηφίσει την 

υποβολή των προσόντων για διαπίστευση και επομένως για ρύθμιση (Παράρτημα 1) 
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Εθνικά σημεία επικοινωνίας και πληροφόρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση. 
 

- Αγγλία: Ofqual (www.ofqual.gov.uk) 

- Βόρεια Ιρλανδία: CCEA Accreditation (www.ccea.org.uk) 

- Σκωτία: Scottish Credit and Qualifications (www.scqf.org.uk) 

- Ουαλία: ColegauCymru / CollegesWales (www.colegaucymru.ac.uk/www.collegeswales.ac.uk) 

 
 

Εθνική πρακτική σχετικά με άλλες μορφές αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (π.χ. 

συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις δεξιοτήτων) 

 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να ακολουθεί επίσημες διαδικασίες και δεν 

υπάρχουν διατάξεις για την αναγνώριση συστατικών επιστολών ή βεβαιώσεων δεξιοτήτων ως 

απόδειξη προσόντων. Αρκετά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μαζί με την αίτηση αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Βιογραφικό σημείωμα; 

 Αντίγραφα συμπληρωματικών αρχείων και εγγράφων ενός διπλώματος/ πτυχίου. 

Αντικείμενα σπουδών. 

 Απόδειξη συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Συμμετοχή σε σεμινάρια. 

 Σχετική κατάρτιση και δια βίου μάθηση. 

 Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις δεν αξιολογούνται με βάση αυτά τα έγγραφα αλλά λειτουργούν 

συμπληρωματικά στα επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδει ο φορέας πιστοποίησης. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας και πρόσβασης των προσφύγων σε πληροφορίες για το υφιστάμενο 

σύστημα και τις διαδικασίες σε κάθε χώρα  

Υπάρχουν κάποιο ειδικοί φορείς που βοηθούν τους πρόσφυγες με συγκεκριμένες δεξιότητες να 

συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο: 

Πρόσφυγες Επαγγελματίες όλων των ειδών – Transitions www.transitions-london.co.uk  

Πρόσφυγες Επαγγελματίες υγείας – www.rose.nhs.uk και Μονάδα Αξιολόγησης και 

Προσανατολισμού Προσφύγων http://www.londonmet.ac.uk/ragu/  

CARA- Ακαδημαϊκοί Πρόσφυγες – http://academic-refugees.org  

 

Από την 1
η
 Απριλίου του 2014, η φιλανθρωπική Βοήθεια για τους Μετανάστες παρέχει 

Υποστήριξη τις Αιτήσεις Ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

καθοδήγηση για άσυλο που ονομάζεται Βοήθεια για το Άσυλο. Παρέχουν γενικές πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση μέσω ενός Συμβουλευτικού Τηλεφωνικού Κέντρου ή με συναντήσεις 

http://www.ofqual.gov.uk/
http://www.ccea.org.uk/
http://www.scqf.org.uk/
http://www.colegaucymru.ac.uk/
http://www.collegeswales.ac.uk/
http://www.transitions-london.co.uk/
http://www.rose.nhs.uk/
http://www.londonmet.ac.uk/ragu/
http://academic-refugees.org/
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πρόσωπο με πρόσωπο στα αρχικά κέντρα φιλοξενίας ή με συνεδρίες. Πληροφορίες σε διάφορες 

γλώσσες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της Βοήθειας για τους Μετανάστες με διάφορες 

μορφές: παρουσιάσεις βίντεο, ηχητικές και γραπτές ενημερώσεις. Αυτά είναι σε 15 γλώσσες και 

μπορούν να ληφθούν και να αποθηκευτούν. 
 
 
Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα 

Παρακάτω ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος των ΜΚΟ που εργάζονται με μετανάστες: 

Οργανισμός  Ιστοσελίδα Διεύθυνση  

                

Refugee Action   www.refugee-action.org.uk  Victoria Charity Centre, 

               11 Belgrave Road, 

               London 

               SW1V 1RB 

Το Συμβούλιο Προσφύγων     www.refugeecouncil.org.uk  PO Box 68614 

               London E15 9DQ 

                

Δίκτυο Δικαιωμάτων 
Μεταναστών  www.migrantsrights.org.uk 33 Corsham Street 

               London N1 6DR 

                

Migrant Help  www.migranthelpuk.org Charlton House, Dour Street, 

               Dover, Kent, CT16 1AT 

                

Διεθνής Αμνηστία Ηνωμένου 
Βασιλείου  www.amnesty.org.uk  99–119 Rosebery Avenue 

               UK – London EC1R 4RE 

                

Asylum Aid  www.asylumaid.org.uk  28 Commercial Street 

               UK - London E1 6LS 

               

Συμβουλευτική Υπηρεσία 

Μετανάστευσης e -mail: iasuk@gn.apc.org County House 

               190 Great Dover Street 

               UK – London SE1 4YB 

                

Kalayaan  e-mail: kalayaanuk@aol.com St Francis Centre 

               13 Hippodrome Place 

               London W11 4 SF 

               United Kingdom 

Καταφύγιο  www.shelter.org.uk  88 Old Street 

               London EC1V 9HU 

Stonewall Ομάδα 

μετανάστευσης 

www.stonewall

-  c/o Central Station 

  immigration.org.uk  37 Wharfdale Road 

           Islington 

           UK - London N1 9SE 

http://www.refugee-action.org.uk/our-services/
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.migranthelpuk.org/
http://www.amnesty.org.uk/
http://www.asylumaid.org.uk/
http://www.shelter.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
http://www.stonewall-immigration.org.uk/
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Ερυθρός Σταυρός της 

Βρετανίας www.redcross.org.uk  

UK Office, 44 Moorfields 

London EC2Y 9AL 

 

Maternity Action www.maternityaction.org. 52-54 Featherstone Street 

           London, EC1Y 8RT 

            

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:            

            

Scotland welcomes refugees www.scotlandwelcomesrefugees.s  

Ενημερωτική πύλη της 

Σκωτίας 

  cot/  
  

            

Asylum Law http://www.asylumlaw.org  

Αυτός ο δικτυακός τόπος 

καλύπτει μια σειρά χωρών 

παγκοσμίως και τους ισχύοντες 

νόμους για τη μετανάστευση 

           

           

           

           

PICUM www.picum.org Ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

διεθνή συνεργασία για τους 

μετανάστες χωρίς έγγραφα 

           

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redcross.org.uk/
http://www.scotlandwelcomesrefugees.scot/
http://www.scotlandwelcomesrefugees.scot/
http://www.asylumlaw.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Επαγγέλματα με προστατευμένους τίτλους στο πλαίσιο του συστήματος αδειοδότησης 
 

Γενικός τίτλος Επάγγελμα 
Κατοχυρωμένοι 

τίτλοι 
Φορέας αδειοδότησης Περιοχή 

Βοηθός οδοντιάτρου/ 
Νοσοκόμος 
οδοντιάτρου 

Οδοντιατρική 
νοσοκόμα, βοηθός 

οδοντιατρικής 
χειρουργικής 

Γενικό Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Νοσοκόμος 
οδοντιάτρου 

      

Ειδικός στοματικής 

υγιεινής 

Ειδικός 

στοματικής 

υγιεινής 

Ειδικός στοματικής 

υγιεινής 

Γενικό Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 

 
 

 

Κλινικός  

Οδοντοτεχνίτ

ης 

Κλινικός 
οδοντοτεχνίτης, 
οδοντοτεχνίτης, 
ορθοδοντικός 

      

       

Οδοντοτεχνίτης 
Γενικό Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

       

       

         

Οδοντιατρικός 

θεραπευτής/ 

Ορθοδοντικός  

Οδοντιατρικό

ς θεραπευτής/ 

Ορθοδοντικός 

Οδοντιατρικός 

θεραπευτής/ 

Ορθοδοντικός 

Γενικό Οδοντιατρικό 

Συμβούλιο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

       

         

Τεχνικός φαρμακείου 
/ βοηθός 

φαρμακοποιού 

Τεχνικός 
φαρμακείου 

 
Γενικό Φαρμακευτικό 

Συμβούλιο 

 

Τεχνικός 

φαρμακείου 

Μεγάλη 

Βρετανία 

       

        

         

   Συμβούλιο περίθαλψης 
της Ουαλίας/   

Συμβούλιο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών της Σκωτίας/  

Συμβούλιο Κοινωνικής 

Πρόνοιας της Βόρειας 

Ιρλανδίας 

 

 

Κοινωνικός 

λειτουργός 

 
Ουαλία, 

Σκωτία 

Και 

Βόρεια 

Ιρλανδία 

Κοινωνικός 

λειτουργός 

 

 

  

 

 
  

Σιδηρουργός, 

Πεταλωτής, 

Σφυρήλατης, Εκείνος 

που σφραγίζει και 

πιέζει 

  

Συμβούλιο Πεταλωτών  

 

Πεταλωτής Πεταλωτής 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dental_Council
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Επαγγέλματα με προστατευμένους τίτλους χωρίς εξασφάλιση δραστηριοτήτων 

 

Γενικός τίτλος 

Προστατευμένος 

τίτλος 

 

Επαγγελματικός φορέας Περιοχή 

Ακρωνύμιο 

Συμβολαιογράφος Συμβολαιογράφος με 

άδεια 

 

Συμβούλιο Συμβολαιογράφων 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

   

Οδοντιατρικός 

θεραπευτής/ 

Ορθοδοντικός 

Ορθοδοντικός 

 

Γενικό Οδοντιατρικό Συμβούλιο 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

       

        

Κολορίστας 

Αδειοδοτημένοι 

βαφείς και κόλοριστ  LSDC Σύλλογος Βαφέων και Κόλοριστ 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

Διπλωματούχος της 

βασιλικής ακαδημίας 

χορού  

             

 

LRAD 

Βασιλική Ακαδημία Χορού 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

             

Δάσκαλος Χορού 

            

Διπλωματούχος 

Δάσκαλος χορού της 

Βασιλικής Ακαδημίας 

Χορού 

             

 

RTRAD Βασιλική Ακαδημία Χορού 

    

Ηνωμένο 

Βασίλειο      

 

Τεχνικός μηχανικός 

EngTech Συμβούλιο Μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Μηχανικός              

 ICT Τεχνικός  ICTTech Συμβούλιο Μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

Μέλος του 

πιστοποιημένου με 

διάταγμα ίδρυμα 

Μάρκετινγκ 

             

Σύμβουλος 

μάρκετινγκ 

 

Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

Μάρκετινγκ 

 

ACIM 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

   

   

Μετεωρολόγος  Μετεωρολόγος  RMet 

Βασιλική Μετεωρολογική Εταιρεία 

   

Ηνωμένο 

Βασίλειο         

               

 

Μέλος του 

πιστοποιημένου με 

διάταγμα ίδρυμα 

Τοπογράφων  

             

  

Βασιλικό Ίδρυμα Τοπογράφων 

πιστοποιημένων με διάταγμα 

 

Τοπογράφος ARICS 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

              

              

Ειδικός Υφασμάτων  

Αδειοδοτημένος από 

το ίδρυμα 

κλωστοϋφαντουργίας 

 

LTI ίδρυμα κλωστοϋφαντουργίας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

              

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Licensed_Conveyancers
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
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Ποδίατρος Ποδίατρος  

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας 

και φροντίδας 
 Ηνωμένο 

Βασίλειο 
 

Διαιτολόγος Διαιτολόγος 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

    

Δικηγόρος/ 

συνήγορος/ νομικός 

σύμβουλος 

Συνήγορος  Τμήμα των Δικηγόρων Σκωτία 

              

               

Ιατρικός / 

βιοϊατρικός τεχνικός 

εργαστηρίου 
Βιοϊατρικός 

Επιστήμονας  

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

            

Εργοθεραπευτής 

Εργοθεραπευτής 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

  

   

ορθοπτικός Ορθοπτικός/ Ειδικός 

οφθαλμίατρος για τον 

στραβισμό 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

   

   

παραϊατρικό 

προσωπικό 

/πλήρωμα 

ασθενοφόρου/ 

διασώστης 

παραϊατρικό 

προσωπικό 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

    

    

φυσιοθεραπευτής φυσιοθεραπευτής 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

    

Τεχνικός 

Προσθετικός 

Ορθωτικός  

Τεχνικός Προσθετικός 

Ορθωτικός 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

  

 

Ακτινολόγος 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

   

Ακτινολόγος     

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Αγγλία  

    

    

Λογοθεραπευτής 

 

Λογοθεραπευτής 

 
 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   
 

 

Βοηθός χειρούργου Βοηθός χειρούργου  

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

φοροτεχνικός 

σύμβουλος 

 

CTA 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα  

Φορολογίας  

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

Λογιστικός / 

φοροτεχνικός 

σύμβουλος                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Taxation
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Πιστοποιημένος με 

διάταγμα ορκωτός 

λογιστής 

CIMA 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα  

διαχείρισης λογιστικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

   

   

   

 

 

ACCA/FCCA 

  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα ορκωτός 

λογιστής 

  

  Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

διαχείρισης λογιστικών 

 

 

 

  

                 

                  

Ελεγκτής / Λογιστής 

  

Πιστοποιημένο με διάταγμα 

ίδρυμα Λογιστών στην 

Αγγλία και την Ουαλία / 

ίδρυμα Λογιστών στην 

Αγγλία και την Ιρλανδία   

  

  

 

 

 

ACA 

 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα λογιστής 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                  
  

  

 

 

                 

                  

  CA 

Πιστοποιημένο με διάταγμα 

ίδρυμα Λογιστών στη Σκωτία   

                  

Τραπεζίτης 

Μέλη του 

Πιστοποιημένο με 

διάταγμα ιδρύματος 

τραπεζιτών στη 

Σκωτία 

(Πιστοποιημένος με 

διάταγμα τραπεζικός) 

 

                

                 

  

 

  

 

MCIBS 

 Μεγάλη 

Βρετανία  Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

τραπεζιτών στη Σκωτία    

                 

                 

                 

                 

 

Μέλος του ιδρύματος 

Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών Aifs 

ίδρυμα Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Βιολόγος Πιστοποιημένος με 

διάταγμα βιολόγος 

CBiol Σύλλογος Βιολόγων 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                

                 

 

Συνεργάτες με το 

πιστοποιημένο με 

διάταγμα ίδρυμα 

κατασκευών 

               

 

ACIB 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

κατασκευών  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Κατασκευές 

 

               

               

 

               

               

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Taxation
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Building
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Building
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πιστοποιημένος με 

διάταγμα οικοδόμος/ 

κατασκευαστής 

MCIOB 

Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

κατασκευών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

 

                

                 

Εργολάβος 

Κατασκευών 

 

πιστοποιημένος με 

διάταγμα Εργολάβος 

Κατασκευών 

 

 

Βασιλικό ίδρυμα πιστοποιημένων με 

διάταγμα εργολάβων  

 

MRICS/FRICS 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

  

               

  

 

 

              

πιστοποιημένοι με 

διάταγμα 

γραμματείς 

πιστοποιημένοι με 

διάταγμα γραμματείς ACIS 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 Ίδρυμα πιστοποιημένων με διάταγμα 

γραμματέων και διοικητικών υπαλλήλων  

                 

 

Συνεργασία με το 

σύλλογο Βαφέων και 

κολορίστ 

               

 ASDC Σύλλογος Βαφέων και Κολοριστ 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Κολορίστ 

               

                

                 

 

πιστοποιημένοι με 

διάταγμα κολορίστ 

CCol Σύλλογος Βαφέων και Κολοριστ 
Ηνωμένο 

Βασίλειο  

                

                 

Ηλεκτρολόγος 

μηχανικός 

υπολογιστών 

Μέλος του Ιδρύματος 

Μηχανικής και 

Τεχνολογίας                 

 

 

MIET 

Ίδρυμα Μηχανικής και Τεχνολογίας  
Ηνωμένο 

Βασίλειο (τεχνολογία)  

 

 

                

                 

Μηχανικός Μηχανικός ελεύθερος 

επαγγελματίας 

IEng Συμβούλιο Μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                

                 

μηχανικός 

περιβάλλοντος 

Διαχειριστής 

απορριμμάτων 

πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

MCIWM 

 πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

διαχείρισης αποβλήτων  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

               

Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής 

υγείας 

Υπεύθυνος 

Περιβαλλοντικής 

υγείας MCIEH/FCIEH 

πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

Περιβαλλοντικής υγείας 

Αγγλία και 

Ουαλία 

                  

μηχανικός δασών 
πιστοποιημένο με 

διάταγμα δασονόμος 

MICFor/FICFor 

ίδρυμα δασονόμων πιστοποιημένων με 

διάταγμα  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

               

                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Secretaries_and_Administrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Secretaries_and_Administrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Wastes_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Wastes_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Foresters
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Foresters
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Γεωγράφος 
Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Γεωγράφος 

CGeog βασιλική εταιρία γεωγράφων 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                

 

 

  

 

 

Υπεύθυνος Υγείας 

και Ασφάλειας 

 

CMIOSH/CFIOS 

Ίδρυμα 

Επαγγελματικής 

Ασφάλειας και Υγείας 

           

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα ειδικός 

υγείας και ασφάλειας  

          

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

     
          

 

                   

Ειδικός στέγασης 

Μέλη του 

πιστοποιημένου με 

διάταγμα ιδρύματος 

στέγασης CIHCM 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

στέγασης 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

             
 

 

Μηχανικός 

συστημάτων 

πληροφορικής 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

επαγγελματίας 

πληροφορικής 

                 

CITP Σύλλογος υπολογιστών Βρετανίας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                 

                  

                   

Ασφαλιστές και 

ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα ασφαλιστής 

                 

ACII 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ασφαλιστικό 

ίδρυμα  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

  

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Οικονομικός 

αναλυτής AFPS 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα 

ασφαλιστικό ίδρυμα  

    Ηνωμένο 

Βασίλειο     

Ασφαλιστής/ 

εγγυητής 

         
    

                  

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Ασφαλιστής 

(Ασφαλιστής/ 

εγγυητής) 

                 

                 

ACII 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ασφαλιστικό 

ίδρυμα  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

                  

                  

                  

Τοπογράφος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα τοπογράφος 

MRICS/FRICS 

Βασιλικό ίδρυμα of Πιστοποιημένων με 

διάταγμα τοπογράφων  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

   

                  

Δικηγόρος/ 

συνήγορος/ νομικός 

σύμβουλος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα ανώτερος 

νομικός 

FCILEx 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

ανώτερων νομικών  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

    

 Πιστοποιημένοι με 

διάταγμα 

του ιδρύματος 

βιβλιοθηκάριων και 

επαγγελματιών 

πληροφόρησης   

 

                 

  

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

βιβλιοθηκάριων και επαγγελματιών 

πληροφόρησης   

 

 

Βιβλιοθηκάριος CILIP 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Geographical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Housing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Housing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Housing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Housing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Insurance_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Legal_Executives
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Legal_Executives
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Library_and_Information_Professionals
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Library_and_Information_Professionals
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ρυθμιστές απώλειας 
Πιστοποιημένος με 
διάταγμα ρυθμιστής 

απώλειας 

ACLA 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα Ίδρυμα 

ρυθμιστών απώλειας  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

   

 

 

Γενικός Διευθυντής 

(που δεν εντάσσεται 

κάπου) 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα γενικός 

Διευθυντής 

 

Πιστοποιημένο με διάταγμα Ίδρυμα 

μάρκετινγκ  

 

CMgr 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

  

                  

                   

Σύμβουλος 

μάρκετινγκ 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Σύμβουλος 

μάρκετινγκ 
CMktr Πιστοποιημένο με διάταγμα Ίδρυμα 

μάρκετινγκ 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

                   

 Μέλος του MCIM 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα Ίδρυμα 

μάρκετινγκ  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

Πιστοποιημένου με 

διάταγμα ιδρύματος 

μάρκετινγκ    

 

 

  

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα CMath 

ίδρυμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 

μαθηματικών   Ηνωμένο 

Βασίλειο                    

 Μαθηματικός  

 

  

Ειδικός 

μαθηματικός 

                     

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

στατιστικολόγος 

                    

CStat Βασιλική εταιρία στατιστικής  

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

  

Τεχνολόγος 

μετρήσεων και 

ελέγχου 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Τεχνολόγος 

μετρήσεων και 

ελέγχου 

                    

 

ίδρυμα μετρήσεων και ελέγχου 

  

MInstMC 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

                    

                    

                      

 

Μέλος του ιδρύματος 

μηχανολόγων 

μηχανικών  

                    

Μηχανολόγος 

μηχανικός 

MIMechE 

ίδρυμα μηχανολόγων μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

    

                     

Μετεωρολόγος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Μετεωρολόγος CMet 

βασιλική Μετεωρολογική εταιρία  

      

Ηνωμένο 

Βασίλειο             

                      

Ερευνητής ορυκτών 

και μετάλλων 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Ερευνητής ορυκτών 

και μετάλλων 

 

Βασιλικό ίδρυμα πιστοποιημένων με 

διάταγμα ερευνητών  

  

MRICS/FRICS 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Loss_Adjusters
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Loss_Adjusters
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Marketing
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Statistical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Meteorological_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
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Μέλος του ιδρύματος 

υλικών, 

μεταλλευμάτων και 

εξόρυξης 

 

                    

Ειδικός Εξόρυξης 

και μεταλλουργίας 

 

ίδρυμα υλικών, μεταλλευμάτων και 

εξόρυξης 

 

  

MIMMM 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

                    

                    

                      

Λογιστής δημόσιων 

οικονομικών 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Λογιστής 

δημόσιων 

οικονομικών 

 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα  

δημόσιων οικονομικών και Λογιστική   

  

CPFA 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

   

    

Επόπτης ποσότητας 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Επόπτης 

ποσότητας 

 

βασιλικό ίδρυμα πιστοποιημένων με 

διάταγμα επιθεωρητών  

  

MRICS/FRICS 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

   

     

Ναυλωτής / 

Ναυτιλιακός 

πράκτορας 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Ναυτιλιακός 

πράκτορας 

FICS ίδρυμα πιστοποιημένων με διάταγμα 

Ναυτιλιακών πρακτόρων  

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

    

επιθεωρητής 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

επιθεωρητής 

MRICS/FRICS 

βασιλικό ίδρυμα πιστοποιημένων με 

διάταγμα επιθεωρητών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

    

     

 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα τεχνικός 

κλωστοϋφαντουργίας 

                    

Ειδικός 

κλωστοϋφαντουργία

ς  CText Ίδρυμα κλωστοϋφαντουργίας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                     

                      

πολεοδόμος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα πολεοδόμος 

 MRTPI 

Βασιλικό ίδρυμα πολεοδομίας  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

    

Εκτιμητής  

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Εκτιμητής 

 

 

βασιλικό ίδρυμα πιστοποιημένων με 

διάταγμα επιθεωρητών 

 

 

 

 

MRICS/FRICS 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

  

  

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Διευθυντής 

  

 

 

Διευθυντής   

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Materials,_Minerals_and_Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Public_Finance_and_Accountancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Public_Finance_and_Accountancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Chartered_Surveyors
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Shipbrokers
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Chartered_Shipbrokers
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Town_Planning_Institute
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υπηρεσιών 

ύδρευσης 

υπηρεσιών ύδρευσης 

MCIWEM 

 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

υδάτινης και περιβαλλοντικής διαχείρισης  Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

   

Δικηγόρος/ 

συνήγορος/ νομικός 

σύμβουλος 

                 

Αγγλία 

Και 

Ουαλία 

Βόρεια 

Ιρλανδία 

δικηγόρος  

Γενικό συμβούλιο του δικηγορικού 

συλλόγου της κοινωνίας  του 

ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βόρειας 

Ιρλανδίας 

  

   

   

   

    

Οπτικός 

Οπτικός 

                Αγγλία 

 Γενικό Συμβούλιο Οπτικών και 

                
Ουαλία 

                  

θεραπευτής τέχνης 

στις υπηρεσίες 

υγείας 

Ψυχοθεραπευτής 

τέχνης, θεραπευτής 

τέχνης, δραματουργός, 

μουσικοθεραπευτής 

 

Συμβούλιο για τα επαγγέλματα υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο   

Χειροπρακτικός  

φυσίατρος 

Χειροπρακτικός  

φυσίατρος κλινικός 

επιστήμονας 

 γενικό Συμβούλιο χειροπρακτικών  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                 

 

Συμβούλιο επαγγελμάτων υγείας και 

φροντίδας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

  

Οστεοπαθητικός/ 

Χειροπρακτικός  

Οστεοπαθητικός/ 

Χειροπρακτικός  

Γενικό Συμβούλιο Οστεοπαθητικών/ 

Χειροπρακτικών  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                   

Ψυχολόγος  

 

  

Μηχανικός 

αεροναυπηγικής 

Ψυχολόγος 

 

Μέλος της βασιλικής  

εταιρίας Μηχανικών 

αεροναυπηγικής  

 Συμβούλιο επαγγελμάτων υγείας και 

φροντίδας 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

  

MRAeS 

βασιλική  εταιρία Μηχανικών 

αεροναυπηγικής  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Αρχιτεκτονικός 

Τεχνολόγος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 
Αρχιτεκτονικός 

Τεχνολόγος 

 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

Αρχιτεκτονικών Τεχνολόγων  

 

 

MCIAT 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

Μηχανικός 

κατασκευών 

 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα  

Μηχανικός 

κατασκευών 

 

 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

μηχανικών κατασκευών 

 

MCIBSE 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

                    

                    

Χημικός Μηχανικός 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Χημικός 

Μηχανικός 

 

Ίδρυμα Χημικών Μηχανικών 

 

MIChemE 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Water_and_Environmental_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Water_and_Environmental_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Chiropractic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Osteopathic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Osteopathic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Architectural_Technologists
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Architectural_Technologists
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Building_Services_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institution_of_Building_Services_Engineers


                                         
 

156 
 

Χημικός Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Χημικός 

CChem Βασιλική εταιρεία χημείασ  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                     

                      

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Πολιτικός 

μηχανικός, 

                    

Πολιτικός 

μηχανικός  MICE ίδρυμα πολιτικών μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

Μέλος του ιδρύματος 

πολιτικών μηχανικών                      

                      

 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Μηχανικός 

Δομικών έργων 

 

Ίδρυμα Μηχανικών Δομικών έργων 

 

 

MIStructE 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

Μηχανικός Δομικών 

έργων   

   

   

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Επιστήμονας 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Επιστήμονας 

CSci  Συμβούλιο Επιστημόνων 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                    

                    

Ηλεκτρολόγος 

μηχανικός 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Ηλεκτρολόγος 

μηχανικός MEI/FEI 

Ίδρυμα ενέργειας 

              

Ηνωμένο 

Βασίλειο         

μηχανικός 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

μηχανικός 

CEng Συμβούλιο μηχανικών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                     

                      

υπάλληλος 

περιβαλλοντικής 

υγείας 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

υπάλληλος 

περιβαλλοντικής 

υγείας 

 

Βασιλικό ίδρυμα περιβαλλοντικής υγείας  

της Σκωτίας 

 

Ch EHO 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

  

                     

                      

 

υπάλληλος 

περιβαλλοντικής 

υγείας 

EHO Βασιλικό ίδρυμα περιβαλλοντικής υγείας  

της Σκωτίας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

   

                     

Μηχανικός Αερίου 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Μηχανικός 

Αερίου 

MIGEM ίδρυμα Μηχανικών και διαχειριστών 

Αερίου 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

   

Γεωλόγος 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Γεωλόγος 

CGeol Εταιρία Γεωλόγων  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                     

Αρχιτέκτονας / 

σχεδιαστής τοπίου 

Μέλος του ιδρύματος 

τοπίου 

                    

CMLI Ίδρυμα τοπιού 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

                    

 Μηχανικός 

Θαλάσσιας 

Μηχανικής 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα Μηχανικός 

Θαλάσσιας CMarEng 

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Μηχανικής, 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_of_Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Institution_of_Civil_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Science_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_Council
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Environmental_Health_Institute_of_Scotland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Geological_Society
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 Μηχανικής    

ναυπηγός 

Μέλος του  Βασιλικού 

ιδρύματος ναυπηγών MRINA Βασιλικό ίδρυμα ναυπηγών 

  

 

  

  

 Αγγλία 

Βιομηχανία 

πετρελαίου - 

παραγωγή και 

επεξεργασία 

καυσίμων και 

λιπαντικών 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Μηχανικός 

Πετρελαίου 

MEI/FEI ίδρυμα ενέργειας 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

           

           

           

            

Φυσικός 

Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Φυσικός 

CPhys ίδρυμα φυσικής 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

            

             

 

Μέλος του 

πιστοποιημένου με 

διάταγμα 

ιδρύματος Διαιτητών 

 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

Διαιτητών 

  

Διαιτητής MCIArb 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

    

    

     

 Πιστοποιημένος με 

διάταγμα 

Διαιτητής 

FCIArb 

 Πιστοποιημένο με διάταγμα ίδρυμα 

Διαιτητών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

    

     

 

Επαγγέλματα με αποκλειστικές δραστηριότητες και προστατευόμενους τίτλους 

 

Γενικός τίτλος 
Προστατευόμενος 

τίτλος 

Φορέας 

αδειοδότησης 
Ακρωνύμιο Περιοχή 

Υπάλληλος 

Περιβαλλοντικής 

Υγείας 

Περιβαλλοντολόγος 

Πιστοποιημένο με 

διάταγμα ίδρυμα 

περιβαλλοντικής 

υγείας 

MCIEH/FCIEH 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Πωλητής 

ακουστικών ακοής 

Πωλητής ακουστικών 

ακοής 

Συμβούλιο 

επαγγελμάτων 

υγείας και 

φροντίδας 

 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Οπτικός Οπτικός 
Γενικό Συμβούλιο  

οπτικών 
 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Arbitrators
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Optical_Council
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2.1.5 Ανάλυση των Διαδικασιών Αναγνώρισης των Προσόντων στην ΕΛΛΑΔΑ 

Εισαγωγή 
 

Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί το 

ανατολικότερο φυσικό σύνορο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ασία, την Αφρική 

και την Ευρώπη. Σημαντικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών φτάνουν στην Ελλάδα, αν 

και δεν μένουν πάντα στη χώρα. Ωστόσο, από πληθυσμό έντεκα εκατομμυρίων ατόμων, πάνω 

από ένα εκατομμύριο είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Μια χώρα που πριν από τρεις δεκαετίες 

ήταν «χώρα προέλευσης μεταναστών», σήμερα η Ελλάδα έχει γίνει χώρα υποδοχής. 

 

Η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Κράτος στη Σύμβαση του 1951, Σύμβαση για το Καθεστώς των 

Προσφύγων από το 1960 και στο Πρωτόκολλό της από το 1968. Έχει αναπτύξει ένα εθνικό 

σύστημα ασύλου σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες και συμμετάσχει στις προσπάθειες της ΕΕ για την εναρμόνιση των πολιτικών 

ασύλου και μετανάστευσης και για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου. 

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες προσαρμογής των σημερινών ελληνικών 

πολιτικών και πρακτικών ασύλου στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αναφέρονται στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου / COM (2016) 466 FINAL», 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πρόσφυγες: 

 πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους 

του Κράτους Μέλους υποδοχής˙ 

 οι ενήλικες που είναι υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας, έχουν πρόσβαση στο 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην περαιτέρω κατάρτιση ή στην επανεκπαίδευση, με 

τους ίδιους όρους με τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο κράτος 

αυτό και βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση
1
. 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων και επικύρωσης των 

δεξιοτήτων: 

 οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 

Κράτους Μέλους που την έχει χορηγήσει, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών 

αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής. 

 οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 

Κράτους Μέλους που την έχει χορηγήσει, όσον αφορά την πρόσβασή τους στα 

κατάλληλα πλαίσια αξιολόγησης, επικύρωσης και διαπίστευσης της προηγούμενης 

μάθησης και εμπειρίας τους
2
. 

 

 
1. The Common European Asylum System/ COM (2016) 466 final, Article 31, Access to education

 

2. The Common European Asylum System/ COM (2016) 466 final, Article 32, Access to procedures for 
recognition of qualifications and validation of skills
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Περιγραφή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος   
 

 

Στην Ελλάδα, η εκπαιδευτική πολιτική ασκείται κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε τρία επίπεδα: 

 

 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με επιπλέον ένα επίπεδο 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Η γενική διαχείριση και η εποπτεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ασκείται σε κεντρικό επίπεδο˙ είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, ενώ τα επιμέρους διαχειριστικά και διοικητικά ζητήματα είναι μέρος των 

αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά 

είναι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου.  

 

Η εποπτεία των φορέων «μη-τυπικής εκπαίδευσης», τόσο των δημόσιων όσο και ιδιωτικών, 

καθώς και η εξουσία καθορισμού του εκπαιδευτικού τους πλαισίου, εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η διαπίστευση των φορέων αρχικής και συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικών προφίλ, μαθησιακών προγραμμάτων για αρχική 

και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

ενώ η πιστοποίηση των αποφοίτων της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

και η  πιστοποίηση των προσόντων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ (Νόμος 

4186/2013, Άρθρο 17, Παράγραφος 2)
3
. 

 

 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report (Ελλάδα Έκθεση Αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων), η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο  
(https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/greek_referencing_report_2016.pdf) 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/greek_referencing_report_2016.pdf
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Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
 
Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 1 
 

Δημοτικό σχολείο: Σκοπός της φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο είναι η «πολύπλευρη πνευματική 

και σωματική ανάπτυξη των παιδιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α 

167/30.09.1985). Η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο διαρκεί για 6 χρόνια, ξεκινάει από την ηλικία 

των 6 ετών, είναι υποχρεωτική και προσφέρεται δωρεάν στα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά 

δημοτικά σχολεία υπολογίζονται ότι είναι λίγο λιγότερο από το 5% όλων των δημοτικών σχολείων. 

Η ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου οδηγεί άμεσα στην εγγραφή στο Γυμνάσιο και στην 

απόκτηση του Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για προσόντα Επιπέδου 1. 

 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο κύκλους: στην 

υποχρεωτική κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και μη 

υποχρεωτική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). 

 

Υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου, οι 

μαθητές υποχρεούνται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο. Η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται από τα δώδεκα έως δεκαπέντε 

χρόνια. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια και έχει ως κύριο στόχο την «ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 

μαθητών ανάλογα με τις ικανότητές τους σε αυτή την ηλικία και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 

ζωής». Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ A 

167/30.09.1985), κάποιοι από τους επιμέρους στόχους της εκπαίδευσης αυτή είναι η γλωσσική 

καλλιέργεια, η ορθή έκφραση των σκέψεων, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, ο εμπλουτισμός του 

συστήματος αξιών των μαθητών, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η εξοικείωσή 

τους με διάφορες μορφές τέχνης και η υλοποίηση των ικανοτήτων και ταλέντων τους κ.α. 
 

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 2 

Μετά το τέλος αυτής της τριετούς διαδικασίας αποκτά κανείς το πιστοποιητικό κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο, αφενός, πιστοποιεί την 

ολοκλήρωση του υποχρεωτικού κύκλου εκπαίδευσης και, αφετέρου, παρέχει πρόσβαση στις 

ανώτερες μη-υποχρεωτικές σπουδές. Τα προσόντα είναι Επιπέδου 2. 

 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι πιο εξειδικευμένοι τύποι σχολείων κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτά είναι: 

 

1. Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια τα οποία, σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, 

υλοποιούν καινοτόμα πειράματα σε μεμονωμένες πτυχές του επίσημου προγράμματος 

μαθημάτων.  

2. Εσπερινά Γυμνάσια, που αποσκοπούν να διευκολύνουν τους μαθητές που εργάζονται (άνω 

των 15 ετών). 

3. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια και Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάσια) που στοχεύουν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών με αναπηρίες.  
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4. Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μειονοτικά Σχολεία και Ευρωπαϊκά Σχολεία που 

στοχεύουν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων. 

 

Τέλος, μια ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη και απευθύνονται σε ενήλικες που εγκατέλειψαν το 

εκπαιδευτικό σύστημα πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και απονέμουν δίπλωμα 

ισοδύναμο με αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Μη-Υποχρεωτική Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 4 
 

Γενική Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Γενικό Λύκειο:  

Η γενική μη-υποχρεωτική ανώτερη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκεί 3 χρόνια και αποσκοπεί 

μεταξύ άλλων στην παροχή ποιοτικής γενικής εκπαίδευσης, η οποία θα συμβάλει στην 

ισορροπημένη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών. 

Μετά το τέλος των τριών χρόνων, οι μαθητές αποκτούν Πιστοποιητικό Ανώτερης Γενικής 

Εκπαίδευσης, «Απολυτήριο Λυκείου», το οποίο αφενός, πιστοποιεί την ολοκλήρωση του δεύτερου 

κύκλου μη-υποχρεωτική ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου, εξασφαλίζει την 

συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εξετάσεις για την είσοδό τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το προσόν αυτό είναι στο Επίπεδο 4. 

 

Επαγγελματική Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Επαγγελματική Σχολή - ΕΠΑΣ και  

Επαγγελματικό Λύκειο - ΕΠΑΛ. 

Αυτοί οι δύο τύποι επαγγελματικών σχολείων προσφέρουν προγράμματα μαθημάτων εστιασμένα 

σε διάφορα επαγγέλματα. Τα σχολεία αυτά εντάσσονται στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ): Οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το 1
ο
 έτος Γενικού 

Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην 1
η
 τάξη των 

Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ). Η σπουδές στις ΕΠΑΣ διαρκούν δυο χρόνια. 

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που 

εφαρμόζει το σύστημα Μαθητείας στην Ελλάδα και μέχρι και σήμερα λειτουργούν 51 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Η φοίτηση στα προγράμματα μαθημάτων 

διαρκούν 2 ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα).  Η έμμισθη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τέσσερις 

ή πέντε ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα υπό τους όρους 

που καθορίζονται στη σχετική σύμβαση μαθητείας. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα επιδοτούνται και η σχολή είναι υπεύθυνη για την ανεύρεση εργασίας για τους μαθητές. 

 

Οι απόφοιτοι της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) έχουν τη δυνατότητα να: 

• λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων)· 

• εγγραφούν στη δεύτερη τάξη του ΕΠΑΛ˙ 
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• εγγραφούν σε ένα Ίδρυμα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε αντίστοιχη 

εξειδίκευση. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4386/2016 η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

παρατάθηκε μέχρι τα έτη 2020-2021. 
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Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ: 

Τα προγράμματα της ανώτερης επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) μπορούν να 

οδηγήσουν σε δύο επίπεδα: 

1. σε ένα τριετές πρόγραμμα˙ 

2. σε ένα επιπλέον «χρόνο μαθητείας». 

 

Το Επαγγελματικό Λύκειο  (ΕΠΑΛ - Ανώτερο Επαγγελματικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης) διαρκεί 3 χρόνια. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ αποκτούν απολυτήριο τίτλο ίσο με εκείνο 

του Γενικού Ενιαίου Λυκείου (ΓΕΝ). Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ που έχουν αποκτήσει Απολυτήριο 

Τίτλο  του Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εθνικές 

εξετάσεις και να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα των σχολών του τεχνολογικού τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου έχουν τις εξής επιλογές: 

• να πάρουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και να έχουν πρόσβαση σε 

προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικών με την ειδίκευσή τους. 

• να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος 

• να εγγραφούν σε ένα Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

• να εγγραφούν στην «Τάξη μαθητείας» (τέταρτη χρονιά) και μετά την ολοκλήρωσή 

της, μπορούν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων 

Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ 
 

 
Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 5 

Οι απόφοιτοι του «Τάξης μαθητείας» λαμβάνουν δίπλωμα Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων που εκδίδεται από κοινού από το Υπουργείο Παιδείας και από τον ΟΑΕΔ μετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι απόφοιτοι 

του επαγγελματικού ανώτερου δευτεροβάθμιου εσπερινού λυκείου δεν υποχρεούνται να εγγραφούν 

στην «Τάξη μαθητείας» αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση των τίτλων σπουδών 

τους εφόσον έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 600 ημέρες πάνω στην ειδικότητα με την οποία 

αποφοίτησαν από το τρίτο έτος. Ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση των τίτλων σπουδών και 

για τη χορήγηση των διπλωμάτων ειδίκευσης στους αποφοίτους της «Τάξης μαθητείας» είναι ο 

ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού). Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν τόσο το σχετικό 

δίπλωμα ειδίκευσης όσο και την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους. Ανάλογα με την 

περίπτωση, και άλλα υπουργεία που εκδίδουν αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες μπορούν να 

λάβουν μέρος στη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

 

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 3 

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε 

αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η φοίτηση στις σχολές αυτές διαρκεί τρία χρόνια. 

Οι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου μπορούν να 

εγγραφούν στο πρώτο έτος των ΣΕΚ χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Οι μαθητές που είναι άνω των 20 

ετών ή εργάζονται, παρακολουθούν εσπερινές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για τέσσερα 
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χρόνια. Το τελευταίο έτος του τριετούς προγράμματος ΣΕΚ είναι μαθητεία. Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι απόφοιτοι των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΣΕΚ) αποκτούν ένα πιστοποιητικό Επιπέδου 3 σύμφωνα με το Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο 

Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Οι μη υποχρεωτικές δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το Γενικό Λύκειο - ΓΕΛ, το 

Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ, οι Επαγγελματικές Σχολές - ΕΠΑΣ) και τα Προγράμματα των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι ανοικτά στους απόφοιτους των ΣΕΚ. 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4386/2016, οι σχολές ΣΕΚ θα καταργηθούν τελικά στις 

31/8/2019. 
 

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 5 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δημόσια και ιδιωτικά, παρέχουν αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 

Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή 

ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια / Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (TEI) - καθώς και σε 

απόφοιτους των ΣΕΚ. Τα προγράμματα των ΙΕΚ διαρκούν πέντε εξάμηνα. Οι φοιτητές που 

ολοκληρώνουν με επιτυχία όλα τα εξάμηνα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης για πτυχιούχους ιδρυμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή η 

πιστοποίηση τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης 

επαγγελματικής κατάρτισης (πρακτικής και θεωρητικής) που διεξάγονται υπό την δικαιοδοσία του 

ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού). Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι απόφοιτοι των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), αποκτούν Δίπλωμα Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων. 

 

Αρχική Μετα-δευτεροβάθμια αλλά όχι Ανώτατη Εκπαίδευση 

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 5 

Τα επαγγελματικά προγράμματα προσφέρονται επίσης από σχολές «Μετα-δευτεροβάθμιας αλλά 

όχι Ανώτατης Εκπαίδευσης» και η διάρκεια των σπουδών αυτών είναι δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, η 

οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

είσοδος στις σχολές αυτές εξαρτάται τις γενικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε 

προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ άλλες απαιτούν ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις (όπως 

σχολές χορού, θεάτρου πανεπιστημιακού επιπέδου κ.α.) Αυτές οι ανώτερες επαγγελματικές σχολές 

λειτουργούν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπουργείων. 
 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων & Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 6, 7 και 8 

Η οργάνωση και λειτουργία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθορίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από το Άρθρο 16 του Συντάγματος του 1975, το οποίο ορίζει ότι «η Ανώτατη 

Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από πλήρως αυτόνομα Ιδρύματα δημοσίου δικαίου». Η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό Τομέα (τα Πανεπιστήμια) και τον 

Τεχνολογικό Τομέα (τα ΤΕΙ - Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (Νόμος 2916/2001). Οι 

πανεπιστημιακές σπουδές είναι δομημένες σε τρία επίπεδα: Προπτυχιακό (Bachelor - Ευρωπαϊκό 
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Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 6), Μεταπτυχιακό (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 7) και 

Διδακτορικό δίπλωμα (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 8). Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα περιλαμβάνουν προπτυχιακές και, πιο πρόσφατα, μεταπτυχιακές σπουδές. 

Πίνακας: Τύποι προσόντων σύμφωνα με το Εθνικό (Ελληνικό) Πλαίσιο Προσόντων
4 
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4. EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report, This publication is available on the internet and can be accessed through 
the Europa server (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf ). 

Νομοθετικά κατοχυρωμένοι επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις αναγνώρισης 
 

Ένα Νομοθετικά Ρυθμιζόμενο Επάγγελμα είναι η δραστηριότητα ή το σύνολο των νομοθετικά 

ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα αυτό, σε ένα κράτος 

μέλος της ΕΕ (Άρθρο 2 Παράγραφος 5 του Προεδρικού Διατάγματος). Ν. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), 

ο οποίος ενσωματώνεται στην Οδηγία 92/51/ ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων]. Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο αν απαιτείται η κατοχή ειδικών προσόντων (ακαδημαϊκών ή μη). Η άδεια άσκησης 

επαγγέλματος είναι απαραίτητη μόνο για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
5
: 

 

Φροντίδα παιδιών/ παιδαγωγός: 

(a) ειδικός παιδαγωγός 

(b) παιδαγωγός για δραστηριότητες 

δημιουργικής απασχόλησης 

 

Ειδικός μέσων μαζικής επικοινωνίας και 

επικοινωνίας: 

 

(α) χειριστής επεξεργασίας βίντεο 

β) παραγωγός  

(γ) κάμεραμαν 

δ) επαγγελματίας μακιγιέζ 

ε) τεχνικός ήχου  

Δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Αισθητικός/ Υπηρεσίες φροντίδας και 

ομορφιάς 

(α) Φυσική αγωγή/ γυμναστής  

(β) Δάσκαλος Μουσικής  
  

Δάσκαλος παιδικών σταθμών / 

δάσκαλος νηπιαγωγείου / δάσκαλος 

προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης 

Κομμωτής / Κομμώτρια /Κατασκευαστές 

περούκας 
 

Νοσοκόμα νηπιαγωγείου Ποδίατρος 
  

Δάσκαλος ειδικής αγωγής 
Δάσκαλος ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών 
 
 

Καθηγητής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Λογιστής 
  

Φαρμακοποιός: φάρμακα, τα 

καλλυντικά και 

συναφή προϊόντα 

Μηχανικός αυτοκινήτων  

 

 

Δάσκαλος καταδύσεων  Ιατρός Φυσίατρος  
  

Αρχιτέκτονας  Χειρουργός κτηνίατρος 
  

Ηλεκτρολόγος μηχανικός 

Φαρμακοποιός 

 
  

Ηλεκτρολόγος / Ανώτερος 

ηλεκτρολόγος Νοσοκόμα 
   

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece%20_EQF_Referencing_Report.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece%20_EQF_Referencing_Report.pdf
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5. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από βάση δεδομένων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της ΕΕ, από την τοποθεσία 
της ΕΚ http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations , πρόσβαση Μάρτιος 2017 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations
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/ Ειδικός ηλεκτρολόγος Ιατρός, περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες 

  

Χειριστής μηχανών  

 Οδοντοτεχνικός 

  

Μαία Οδοντίατρος 

  

Αγρονόμος / γεωπόνος Διαιτολόγος  
  

Κοινωνικός λειτουργός Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 
  

Λογοθεραπευτής  Φυσιοθεραπευτής  
  

Οπτικός Μηχανικός συστημάτων πληροφορικής 

  

Επαγγελματίες συστημάτων ύδρευσης 

και αποχέτευσης / Επαγγελματίες 

σωληνώσεων και αποχέτευσης 

 

 

Τεχνικός Πληροφορικής 

 

Υπάλληλος τηλεπικοινωνιακών και 

ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων  

 

Οικονομολόγος 
  

Πολιτικός μηχανικός Ελεγκτής / Ορκωτός Λογιστής 
  

Χημικός Μηχανικός Ακτινολόγος / ακτινοθεραπευτής 
  

Ενεργειακός μηχανικός Δασολόγος 
  

Βιομηχανικός μηχανικός 

Κατασκευαστής/ Συντηρητής/ 

Ηλεκτρολόγος ανελκυστήρων  
  

Μηχανικός μεταλλείων Μηχανικός παραγωγής και διαχείρισης 

 
 

 Ειδικός στον τομέα της αλιείας 

Διευθυντής / επιμελητής μουσείων  
  

Μηχανικός ηλεκτρονικών 

τηλεπικοινωνιών 

Τεχνικός/ βοηθός φαρμακείου  

 
  

Μηχανικός σχεδιασμού και 

περιφερειακής ανάπτυξης / φυσικός 

σχεδιασμός 

Εργοθεραπευτής 

 
  

Μηχανικός αεροναυπηγικής Αρχαιολόγος 
  

 

Τεχνικός κλιματισμού / Κεντρική Θέρμανση 

/ Τεχνικός εγκατάστασης / επισκευαστής / 

Εγκατάσταση Συντήρηση εξαερισμού  

 

 

 

Κατασκευαστής Ορθοπεδικών και 

προσθετικών ειδών / τεχνικός 

Ορθοπεδικός / Κατασκευαστής 
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Χειρουργικών μηχανισμών  
  

Συγκολλητής / χαλυβουργός Μηχανολόγος μηχανικός 
  

Εγκαταστάτης / επισκευαστής 

φυσικού αερίου Επιθεωρητής υγείας 
  

Τεχνικός ραδιοφώνου 

Ηλεκτρολόγος και μηχανικός υπολογιστών 

(τεχνολογίας) 

Χημικός  Τοπογράφος 
  

Μηχανικός περιβάλλοντος Μεταφραστής / Διερμηνέας 
  

Ψυχολόγος Γεωλόγος 
  

Υπάλληλος εγκατάστασης 

Τηλεπικοινωνιών- ηλεκτρονικών 

θαλάσσιος μηχανικός 

 
 

Ιατρικός / βιοϊατρικός τεχνικός 

εργαστηρίου 

Υπάλληλος περιβαλλοντικής υγείας 

 
 

μηχανικός Οικοδομών Δικηγόρος / νομικός 
  

Οδηγός τουριστών Υδραυλικός 
  

Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρολόγος μηχανικός και τεχνικός 

συστημάτων πληροφορικής  
  

 

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αλλοδαπών πολιτών 

Σύμφωνα με τους κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος 

έχει την εξουσία να νομοθετεί σχετικά με την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα 

καθορίζοντας συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στην εθνική 

επικράτεια. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

επαγγελματιών, εγκρίθηκε η οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό τη θέσπιση κανόνων για τη διευκόλυνση 

της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το 

Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «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 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α), το οποίο όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις οδηγίες: α) την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7
ης

 Σεπτεμβρίου 2005, για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, β) την οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 

2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μετά 

την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και γ) την οδηγία 2013/25/ΕΕ του 

Συμβουλίου, της 13
ης

 Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών σχετικά με το 

δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων, με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας. 

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται στους πολίτες των 28 άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και στα επιπλέον κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): 
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Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ελβετία, που επιθυμούν να έχουν νομοθετικά ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εργαζόμενοι. Με βάση τις 

παραπάνω αποφάσεις και προτάσεις, η διοικητική διαδικασία για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω: α) του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως 

Κέντρα Ενιαίας Υπηρεσίας και γ) του ΔΟΑΤΑΠ - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών Και Πληροφόρησης Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή 

Αναγνώριση.  

Η επεξεργασία της διαδικασίας πραγματοποιείται με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης και 

των απαραίτητων δικαιολογητικών είτε σε έντυπη μορφή είτε σύμφωνα με τη διαδικασία και τις 

προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001 «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές» (ΦΕΚ 125 Α). Ωστόσο, σε περίπτωση υποβολής της απαιτούμενης αίτησης και των 

δικαιολογητικών εγγράφων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του Προεδρικού 

Διατάγματος 150/2001, η αρμόδια αρχή, που αναφέρεται στο Άρθρο 59 του Προεδρικού 

Διατάγματος 38/2010, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει την υποβολή όλων των 

απαραίτητων εγγράφων σε έντυπη μορφή, εάν αυτό είναι αναγκαίο λόγω αιτιολογημένων 

αμφιβολιών
6
. 

 

Λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγνώριση των Επαγγελματικών 

Προσόντων 
 
1. Έντυπο αίτησης 

2. Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) 

3. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας σε περίπτωση που το συγκεκριμένο επάγγελμα / 

κατάρτιση ρυθμίζεται στη χώρα προέλευσης 

4. Σε περίπτωση που το επάγγελμα ή η κατάρτιση δεν ρυθμίζεται στη χώρα προέλευσης, 

απαιτούνται τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία: βεβαιώσεις ασφάλισης και βεβαιώσεις 

εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων μισθοδοσίας, τουλάχιστον δύο ετών 

επαγγελματικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στη χώρα προέλευσης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 10 χρόνων. Αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται σαφώς για την κάθε επαγγελματική 

δραστηριότητα 

5. Αποδεικτικό/ Βεβαίωση από το ίδρυμα που εξέδωσε τον τίτλο εκπαίδευσης / κατάρτισης, το 

οποίο να περιλαμβάνει τη συνολική διάρκεια σπουδών και όλα τα μαθήματα που 

παρακολούθησε ο υποψήφιος ανά έτος. 

6. Τίτλοι κατάρτισης/ εκπαίδευσης 

7. Παράβολο των 100 ευρώ 

 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, εγγράφων που έχουν 

επισήμως μεταφραστεί από αρμόδιες ελληνικές αρχές ή από τις αρμόδιες αρχές της χώρας 

προέλευσης των υποψηφίων. 

 

 

6. Στοιχεία συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589, πρόσβαση Μάιος 2017 

http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589
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Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοτιμίας των Τυπικών Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α), το Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α) και το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) προβλέπει επίσης τη δυνατότητα 

αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοτιμίας της επίσημης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών 

μελών της ΕΕ όταν δεν πληρούνται οι όροι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι
7
: 

Α) οι Τίτλοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 

- διήρκησαν τουλάχιστον τρία έτη σπουδών, στην περίπτωση πτυχίου πρώτου κύκλου, 

- διήρκησαν λιγότερο από τρία έτη σπουδών στην περίπτωση διπλώματος μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, 

- διήρκησαν τουλάχιστον τρία έτη σπουδών και σπουδών στην περίπτωση διδακτορικής διατριβής. 

ή 

Β) τα μεταπτυχιακά διπλώματα έχουν αποκτηθεί από κολέγια της χώρας των οποίων τα 

προγράμματα σπουδών έχουν διαπιστευτεί από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης σύμφωνα με 

την υπ' αριθ. 151668 / ΙΑ / 3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β) και 94538 / ΙΑ / 15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β) 

Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

Λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για αναγνώριση των Τυπικών Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Έντυπο αίτησης 

2. Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) 

3. Τίτλος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

4. Βεβαίωση από το ίδρυμα που εξέδωσε τον τίτλο εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει τη συνολική διάρκεια των σπουδών και όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί ο 

αιτών ανά έτος. 

5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

6. Παράβολο των 100 ευρώ 
 

Μετανάστευση – Πρόσφυγες 

Η Ελλάδα αναπτύσσει ένα μηχανισμό για τη διαχείριση της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης των  

τελευταίων δεκαετιών. Οι οικονομικές έρευνες του ΟΟΣΑ (Μάρτιος 2016, Επισκόπηση) ανέφεραν 

ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία. 

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι το κόστος της εισροής προσφύγων φτάνει στο 0,4% του 

ΑΕΠ το 2015. Η προσφυγική κρίση δεν έχει μόνο ανθρωπιστικές διαστάσεις, αλλά αναμένεται 

ακόμη ότι η προσφυγική κρίση θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαίδευση και στην αγορά 

εργασία (δηλαδή σχετικά με την αναγνώριση των εκπαιδευτικών προσόντων, την πρόσβασή τους 

στην εκπαίδευση και στην απασχόληση). Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι  υφιστάμενες 

ελληνικές πολιτικές και πρακτικές ασύλου με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου/COM 

(2016) 466 final», το ελληνικό σύστημα ενσωμάτωσης παρέχει στους πρόσφυγες: 

o πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους 

υπηκόους του κράτους μέλους που τους χορήγησε προστασία, 

o οι ενήλικες, οι οποίοι βρίσκονται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας, έχουν πρόσβαση στο 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην περαιτέρω κατάρτιση ή στην επανεκπαίδευση, με τους ίδιους 

όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε αυτό το 

κράτος μέλος και βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. 
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7 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589, πρόσβαση τον Μάιο του 2017 

Όλα τα παιδιά των μεταναστών έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία για την υποχρεωτική 

περίοδο των εννέα ετών. Τα παιδιά των μεταναστών έχουν άμεση πρόσβαση στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Τα παιδιά των τακτικών μεταναστών απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με 

τα ελληνόπουλα και τα παιδιά των οικογενειών που διαμένουν παράτυπα στην Ελλάδα έχουν 

επίσης πρόσβαση στο σχολείο και στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Ορισμένα σχολεία 

προσφέρουν επιπλέον μαθήματα γλώσσας για παιδιά μεταναστών στο πλαίσιο προγραμμάτων που 

διοργανώνει το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, το 

Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε Διαπολιτισμικά Σχολεία για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

παιδιών που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό και εθνικό υπόβαθρο. 

Οι ενήλικες μετανάστες που δικαιούνται κατ' αρχήν ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση και την 

επαγγελματική κατάρτιση, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην 

επαγγελματική κατάρτιση. Οι ενήλικες μετανάστες που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έχουν 

πρόσβαση στα λεγόμενα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», τα οποία είναι ανοιχτά σε άτομα ηλικίας 

18 έως 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, οι 

μετανάστες έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που διαχειρίζεται η Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Οι άνεργοι μετανάστες που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, τα οποία υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε 

συνεργασία με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 

Τέλος, η ελληνική νομοθεσία καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Στην ετήσια έκθεσή της που καλύπτει την 

περίοδο 2012-2014, στο τμήμα με τίτλο «Γλώσσα και πολιτισμός για την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών», η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης προσφέρει στους μετανάστες, που 

διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τη δυνατότητα να μάθουν με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, την 

ελληνική γλώσσα, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Οι ευκαιρίες 

πιστοποίησης των γνώσεων της ελληνικής γλώσσας βελτιώνουν και την απασχολησιμότητα των 

προσφύγων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013, 30). Ένα από τα πιο γνωστά σχέδια 

είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 

ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Επίσης, υπάρχουν αρκετά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως προγράμματα κατάρτισης για τεχνίτες, για νοικοκυριά, για 

ηλεκτρολόγους, για κατασκευαστές κλπ. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση των μεταναστών στις διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων και της 

επικύρωσης των δεξιοτήτων τους: 

o οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 

Κράτους Μέλους που τους έχει χορηγήσει το καθεστώς προστασίας, όσον αφορά τις 

ισχύουσες διαδικασίες αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 

της  αλλοδαπής  

o οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 

Κράτους Μέλους που τους έχει χορηγήσει το καθεστώς προστασίας, όσον αφορά την 

πρόσβαση των μεταναστών στα συστήματα αξιολόγησης, επικύρωσης και διαπίστευσης 

της προηγούμενης εκπαίδευσης και εργασιακής τους εμπειρίας  

http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589
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Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα των Προσφύγων: ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης των 
τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Τμήμα 

Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Οικοδόμηση 

Κοινωνιών Ένταξης. Στους εταίρους περιλαμβάνονται το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και τα κέντρα αναγνώρισης προσόντων στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νορβηγία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα υποστηρίζει 

το έργο. Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Διαβατήρια για τα Προσόντα των Προσφύγων εκδόθηκαν στην 

Αθήνα τον Μάρτιο του 2017. Το πιστοποιητικό αυτό θα βοηθήσει τους πρόσφυγες που 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εργαστούν. 

Πενήντα υποψήφιοι πρόσφυγες οι οποίοι δεν είχαν στην κατοχή τους δικαιολογητικά, πέρασαν από 

προσωπικές συνεντεύξεις με έμπειρους αξιολογητές ώστε να διαπιστώσουν τα προσόντα τους σε 

αυτή την πιλοτική φάση στην Αθήνα. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί σταδιακά ένα σύστημα το 

οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες στο μέλλον. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα, το οποίο ηγείται αυτής της διαδικασίας, θα έρθει σε επαφή με 

πρόσφυγες που ισχυρίζονται ότι έχουν ολοκληρώσει πλήρως ή μερικώς τις σπουδές τους στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω, ακόμη και με ανεπαρκή ή ελλιπή τεκμηρίωση, 

επιθυμούν να εισέλθουν αυτή η διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων των 

Προσφύγων είναι ένα έγγραφο που παρέχει αξιολόγηση των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

βάση τα διαθέσιμα έγγραφα και μια δομημένη συνέντευξη. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και την γλωσσική επάρκεια του αιτούντος. Το έγγραφο 

παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ενσωμάτωση και την εξέλιξη προς την απασχόληση και 

την εισαγωγή σε περαιτέρω σπουδές. Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα αξιολόγησης για τους 

πρόσφυγες, ακόμη και για εκείνους που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν πλήρως τα προσόντα τους. 

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων των Προσφύγων αποτελείται από τρία τμήματα - το τμήμα 

της αξιολόγησης, το επεξηγηματικό μέρος και μια προτεινόμενη κατευθυντήρια γραμμή/ συμβουλή 

σχετικά με τη μελλοντική πορεία του πρόσφυγα. Το τμήμα αξιολόγησης του εγγράφου περιέχει 

πληροφορίες που περιγράφουν τα υψηλότερα προσόντα που έχουν επιτευχθεί, τον τομέα των 

σπουδών, άλλα συναφή προσόντα, καθώς και την επαγγελματική εμπειρία και τη γλωσσική 

επάρκεια. Οι επεξηγηματικές και συμβουλευτικές ενότητες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

την κατάσταση του εγγράφου και μια σύντομη περιγραφή του πιλοτικού σχεδίου. Η αξιολόγηση 

είναι ένας συνδυασμός της αξιολόγησης των διαθέσιμων δικαιολογητικών/ εγγράφων τεκμηρίωσης, 

η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω προηγούμενων 

αξιολογήσεων και μιας δομημένης συνέντευξης. Ως αποτέλεσμα, το έγγραφο παρέχει αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση, την πρακτική εξάσκηση, την εγγραφή σε μαθήματα για 

την απόκτηση προσόντων και την εισαγωγή σε σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων για τους Πρόσφυγες, παρακαλώ επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα: http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

Χαρακτηριστικά των προσόντων  
 
Τυπικά προσόντα 

Η αρχιτεκτονική του Ελληνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων είναι απλή και, κυρίως, 

λειτουργική: Επίπεδα - Εκπαιδευτικά αποτελέσματα - Περιγραφές - Τύποι προσόντων 

 

http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Κατά το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων λήφθηκαν υπόψη τόσο οι τρέχουσες 

ανάγκες της χώρας καθώς και οι σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Τα 8 επίπεδα του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν όλο το φάσμα των προσόντων, από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει τις περιγραφές 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για το 

συγκεκριμένο επίπεδο. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αφορά όλα τα τυπικά προσόντα στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των τριών τύπων προσόντων που χορηγούνται από τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναπτυξιακή πολιτική του ΕΠΠ εστιάζει αρχικά στην ανάλυση 

και στην προσαρμογή όλου του φάσματος των προσόντων που χορηγούνται, επί του παρόντος, στο 

πλαίσιο του επίσημου συστήματος στην Ελλάδα. 

Διαδικασίες Ταξινόμησης των Τύπων των Προσόντων  

Το ΕΠΠ παρέχει μια σειρά από μέσα για την περιγραφή και την ταξινόμηση των τύπων των 

προσόντων, με αποτέλεσμα μια πλήρης καταγραφή για κάθε τύπο: 

Τίτλος: αυτό αφορά μια τυποποιημένη ονοματολογία που υιοθετείται για κάθε Τύπο, π.χ. 

Πιστοποιητικό Ανώτερης Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Επίπεδο: αυτό αναφέρεται στο επίπεδο του Τύπου εντός του ΕΠΠ. 

Φορέας Χορήγησης: αυτό αναφέρεται στο φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το νόμο ή με 

άλλη διαδικασία για να καθορίζει τις προδιαγραφές των προσόντων αυτού του Τύπου και να 

απονέμει τα προσόντα στους εκπαιδευόμενους που έχουν κατακτήσει τα πρότυπα αυτά. 

Ο προσδιορισμός των Τύπων του ΕΠΠ περιλαμβάνει και μια ταξινόμηση του «Σκοπού» ή 

της «Χρήσης» των προσόντων του κάθε Τύπου, με βάση τα ακόλουθα: 

- Τα «Βασικά» προσόντα αντανακλούν μια συνεκτική δέσμη μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

συνήθως, μάλλον μεγάλου όγκου/εμβέλειας. Δίδουν την αίσθηση της «ολοκλήρωσης» 

είτε σε σχέση με κάποιο στάδιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. το Απολυτήριο 

Λυκείου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), είτε σε σχέση 

με ένα καθορισμένο πεδίο μάθησης (π.χ. «Δεξιότητες διοίκησης γραφείου»), είτε σε 

σχέση με ένα επάγγελμα (π.χ. Αρχιτέκτονας).  

- Τα «Συμπληρωματικά» προσόντα απονέμονται για μαθησιακά επιτεύγματα που 

συμπληρώνουν ένα προηγούμενο προσόν. Αφορούν την ενημέρωση και ανανέωση των 

γνώσεων ή δεξιοτήτων ή τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη - π.χ. προσόντα στην 

εφαρμογή του ΦΠΑ, η οποία επεκτείνει την αξία ενός βασικού προσόντος στη λογιστική. 

- Τα προσόντα «Ειδικού σκοπού» απονέμονται για τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

αποτελούν ξεχωριστό και συνεκτικό επίτευγμα, αλλά μπορεί να αφορούν μόνο κάποιο 

μέρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που καθορίζουν ένα επίπεδο. Αυτά τα προσόντα 

συχνά βασίζονται σε επαγγελματικά πρότυπα και έχουν σχετικά συγκεκριμένους 

σκοπούς, π.χ. πιστοποίηση των ικανοτήτων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 

στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Φορείς πιστοποίησης 

Οι «Φορείς πιστοποίησης» παίζουν καθοριστική σημασία στο πλαίσιο του ΕΠΠ. Πρόκειται για 

οργανισμούς εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δικαιούνται βάσει νόμου ή άλλης 

διαδικασίας να καθορίζουν τις προδιαγραφές των προσόντων και να χορηγούν πιστοποιητικά 

σε εκπαιδευόμενους που έχουν κατακτήσει τις προδιαγραφές αυτές. Ο φορέας χορήγησης 

μπορεί να είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος φορέας για τη σχεδίαση και/ ή την χορήγηση των 

προσόντων (π.χ. το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο ΕΟΠΠΕΠ) ή 
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μπορεί ακόμη να είναι και φορέας παροχής εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια είναι εκπαιδευτικοί 

φορείς και φορείς χορήγησης. 

Οι Φορείς πιστοποίησης στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα
8
: 

 

 
- EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report, This publication is available on the internet and can be accessed 
through the Europa server (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf )

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece%20_EQF_Referencing_Report.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece%20_EQF_Referencing_Report.pdf
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Άτυπα προσόντα 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των προσόντων, δηλαδή τα 

μαθησιακά αποτελέσματα της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας, αλλά και σε 

συνδυασμό με τους φορείς εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτές, με τα επαγγελματικά προφίλ και τις 

προδιαγραφές των επαγγελματικών προσόντων.   

Τα σημερινά πεδία αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΠΕΠ είναι η πιστοποίηση των ακόλουθων προσόντων 

και η αδειοδότηση των φορέων χορήγησης, ως εξής 

- Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων αποτελεί την 

βασική πολιτική προτεραιότητα του ΕΟΠΠΕΠ στον τομέα της δια βίου μάθησης (LLL), η οποία 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους κύριους τομείς ευθύνης: 

- Την ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος για τη διαπίστευση των αποτελεσμάτων και τον 

καθορισμό του αντίστοιχου νομικού πλαισίου. Σχεδιάζοντας ένα σύστημα αναγνώρισης και 

πιστοποίησης των προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης 

και δημιουργώντας το πλαίσιο για την αδειοδότηση των οργανισμών πιστοποίησης. 

- Την επιθεώρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των φορέων πιστοποίησης. 

- Την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων στοχεύει: 

- στην πιστοποίηση των προσόντων η πιστοποίηση των οποίων έχει κρατικό ενδιαφέρον και 

εκείνων που ενισχύουν την απασχόληση, 

- στο να εξασφαλίσει ότι το πιστοποιημένο προσόν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που 

ορίζονται από το αντίστοιχο διαπιστευμένο επαγγελματικό προφίλ και ότι η διαδικασία 

διαπίστευσης / πιστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα και 

κριτήρια 

- στην ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση απόκτησης προσόντων, ανεξαρτήτως του τρόπου 

μάθησης και απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Διαδικασίες διαπίστευσης / πιστοποίησης:  

- Διαπίστευση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίηση των Αποφοίτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

Η διαπίστευση της επαγγελματικής κατάρτισης και η πιστοποίηση των αποφοίτων των ΙΕΚ 

ενσωματώνουν μια εθνική διαδικασία εξέτασης πιστοποίησης που πραγματοποιείται σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο και βασίζεται στο πλαίσιο της ρύθμισης των εξετάσεων επαγγελματικής 

κατάρτισης ανά ειδικότητα. Ο ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει σε εθνικό επίπεδο τις εξετάσεις 

πιστοποίησης για αποφοίτους ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση εξετάσεων, αποκτούν είτε Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο είναι 

αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Κράτη Μέλη της ΕΕ (για τους αποφοίτους της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε Πιστοποιητικό 1
ου

 βαθμού (για αποφοίτους της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

- Διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης 
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Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει αναπτύξει ένα σύστημα για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης που 

πιστοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε πρόσθετους τομείς. 

Αναγνώριση των συστατικών επιστολών ή των βεβαιώσεων δεξιοτήτων ως απόδειξη των 
επαγγελματικών προσόντων 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διατάξεις για την αναγνώριση των συστατικών επιστολών ή των 

βεβαιώσεων δεξιοτήτων ως απόδειξη προσόντων. Για την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στην αρχή αξιολόγησης: 

1. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας σε περίπτωση που το συγκεκριμένο 

επάγγελμα/ κατάρτιση ρυθμίζεται στη χώρα προέλευσης 

2. Σε περίπτωση που το επάγγελμα ή η κατάρτιση δεν ρυθμίζεται στη χώρα προέλευσης, 

απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ασφαλιστικές και εργοδοτικές βεβαιώσεις, 

περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων αποδοχών τουλάχιστον δύο ετών επαγγελματικής 

εμπειρίας πλήρους απασχόλησης στη χώρα προέλευσης τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτά 

τα στοιχεία πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς την επαγγελματική δραστηριότητα 

3. Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο κατάρτισης/ 

εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική διάρκεια σπουδών και όλα 

τα μαθήματα που παρακολούθησε ο αιτών ανά έτος. 

4. Τίτλοι εκπαίδευσης/ κατάρτισης 

 

Σημεία επικοινωνίας και πληροφόρησης των προσφύγων σχετικά με το υπάρχον σύστημα 
και τις διαδικασίες αναγνώρισης στην Ελλάδα   
Στην Ελλάδα κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν υπηρεσίες νομικής 

υποστήριξης στους πρόσφυγες, ενημέρωσης για τις διαδικασίες αναγνώρισης και πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας. Οι οργανισμοί αυτοί είναι: 

 
 

Οργανισμός   Διεύθυνση    Ιστοσελίδα 

          

Ελληνικό 

Συμβούλιο για 

τους 

Πρόσφυγες 

(ΕΣΠ) 

 
Σολωμού 25, 106 

82, Αθήνα 

 

 

Κασσάνδρου 

37Α, 54633, 

Θεσσαλονίκη 

  

http://www.gcr.gr/index.php/en/  

   

   

   

   

   

   

Το Γραφείο της 

Ύπατης 

Αρμοστείας 

στην Ελλάδα 

  
Μιχαλακοπούλου 
91, 

  http://www.unhcr.gr/  

  115 28       

  Αθήνα       

         

Διεθνής 

Οργανισμός 

Μετανάστευσης 

 Δωδεκανήσου 
6, ΤΚ: 17456, 
Άλιμος, Αθήνα 

  http://greece.iom.int  

   
 

 
   

http://www.gcr.gr/index.php/en/
http://www.unhcr.gr/
http://greece.iom.int/


 

                                                        

 

179 
 

 

 

       

Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

(Ε.Κ.Κ.Α)  

Λεωφ. Βασιλίσσης 
Σοφίας 135& 
Ζαχάρωφ, 
Αμπελόκηποι,  
11522,  

Αθήνα 

 

http://www.ekka.org.gr/index.php  

 

  

  

  

  

   

ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣ

ΗΣ 

3ης Σεπτεμβρίου 
48b,  
104 33, 
Αθήνα  

 http://www.eka.org.gr/index.php/en   

         

         

       

Οργανισμός 

Απασχολήσεως 

Εργατικού 

Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) 

Εθνικής 

Αντιστάσεως 8, 

Άλιμος 17456, 

Αθήνα 

 http://www.oaed.gr/web/guest/home   

        

        

        

        

     

ΔΟΑΤΑΠ  
Διεπιστημονικός 
Οργανισμός 
Αναγνώρισης 
Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης 

Αγίου Κωνσταντίνου 

54,  

104 37 

 http://www.doatap.gr/en/index.php  

        

        

Αθήνα         

         

         

         

         

     

Εθνικός 

Οργανισμός 

Πιστοποίησης 

Προσόντων και 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 

Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 41, 

14234 Νέα Ιωνία, 

Αττική 

 http://www.eoppep.gr/index.php/en/  

        

        

        

         

         

         

         

         
 

 

 

 

 

http://www.ekka.org.gr/index.php
http://www.eka.org.gr/index.php/en
http://www.oaed.gr/web/guest/home
http://www.doatap.gr/en/index.php
http://www.eoppep.gr/index.php/en/
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Το έργο και ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα 

 

Στην Ελλάδα, πολλοί επαγγελματίες και χειριστές που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών 

υποδοχής και ενσωμάτωσης των μεταναστών προέρχονται από ομάδες του δημόσιου τομέα ή από 

ομάδες εθελοντών. Εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης των τελευταίων ετών, πολλές ΜΚΟ 

δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες παροχής εργασίας και κατάρτισης που 

απευθύνονται σε πρόσφυγες και σε αιτούντες άσυλο. Οι σημαντικότερες ΜΚΟ αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

 

Οργανισμός   Τύπος  
οργανισμού 

    Ιστοσελίδα  

            

Άρσις –  
Κοινωνική 
Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων 
 

 

  Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, που 

ειδικεύεται στην 

κοινωνική στήριξη 

των νέων που 

κινδυνεύουν και 

στην υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων 

τους 

  http://arsis.gr/  

           

           

           

           

           

           

           

ΑΙΤΗΜΑ   

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   http://www.aitima.gr/  

 

           

Generation 2.0   

Μη 
Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός   http://g2red.org/index.php  

   

       

Ελληνικό Φόρουμ 

Μεταναστών (ΕΦΜ) 

  

Μη 
Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός 

  

https://www.migrant.gr/cgi-
bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=in
dex  

    

    

                  

http://arsis.gr/
http://www.aitima.gr/
http://g2red.org/index.php
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
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2.2 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων 

 

Η κατανόηση του νομικού συστήματος και των κανονισμών των επαγγελμάτων είναι σημαντική, 

αλλά όχι τόσο σημαντική για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, όσο οι πρακτικές 

συμβουλές για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των προσόντων τους. Για να τονίσουμε τις 

πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων και 

τίτλων σπουδών, προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο πρακτικές πληροφορίες σχετικά 

με το ζήτημα αυτό. Είναι σημαντικό να απεικονίσουμε γραφικά τις διαδικασίες, σε μια απλή και 

εύκολη μορφή, ώστε οι αιτούντες άσυλο να είναι σε θέση να τις κατανοήσουν ακόμη και εάν δεν 

έχουν πλήρως ανεπτυγμένες  γλωσσικές δεξιότητες.  

 

Το Κεφάλαιο 2.2 περιλαμβάνει γραφικά που παρουσιάζουν περιληπτικά τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των προσόντων και τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται για να αρχίσει κάποιος να 

εργάζεται, αν αυτό είναι επιτρεπτό. 

 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη σημασία των διαφορετικών χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στα 

γραφήματα που ακολουθούν: 
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2.2.1 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στην ΙΤΑΛΙΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στην Ιταλία.  
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2.2.2 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στη Γερμανία. 
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2.2.3 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στη Λιθουανία 
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2.2.4 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στην ΙΣΠΑΝΙΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στην Ισπανία  
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2.2.5 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στη ΣΚΩΤΙΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στη Σκωτία 
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2.2.6 Γραφική επισκόπηση των διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων στην ΕΛΛΑΔΑ 

Τα ακόλουθα γραφήματα απεικονίζουν τις διαδικασίες αναγνώρισης στην Ελλάδα 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
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4. Πλαίσιο βέλτιστων διαδικασιών  

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re.Inclusion, διαπιστώθηκε ότι 21 

διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων, αποτελούν το πλαίσιο των βέλτιστων διαδικασιών, διότι μπορούν να εφαρμοστούν από τη μια χώρα στην άλλη.  

Αριθμός Τίτλος 
Χώρα ή Φορέας 

προέλευσης 
Έτος Αναφοράς 

Περίοδος Ισχύος (Ενεργή ή 

Ανενεργή Διαδικασία) 
Ιστοσελίδες 

1 

Πρόγραμμα Progetto Università 

senza Confini (UNINETTUNO) / 

Πρόγραμμα Εκπαίδευση χωρίς 

Σύνορα (UNINETTUNO) 

ΙΤΑΛΙΑ πάνω από 20 χρόνια ΕΝΕΡΓΗ 
www.istruzionesenzaconfini.it 

2 

CIMEA - Centro di Informazione 

sulla Mobilità e le Equivalenze 

Accademiche (Κέντρο 

πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή 

κινητικότητα και ισοδυναμία) 

ΙΤΑΛΙΑ 1984 ΕΝΕΡΓΗ 
http://www.cimea.it 

3 Συμφωνία Groupe Consultatif ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   

Διαφορετικά έτη για 

διαφορετικές 

συμφωνίες 

ΕΝΕΡΓΗ Μη διαθέσιμο 

4 

RETAS - Refugees Educational and 

Training Advisory Service 

(Συμβουλευτική Υπηρεσία 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Προσφύγων) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   2002 

 

ΕΝΕΡΓΗ 

 

 

http://retasleeds.wixsite.com/r

etasleeds 

http://www.istruzionesenzaconfini.it/
http://www.cimea.it/
http://retasleeds.wixsite.com/retasleeds
http://retasleeds.wixsite.com/retasleeds
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5 

The Department of Work and 

Pensions refugees employment 

strategy (Στρατηγική του Τμήματος 

Εργασίας και Συντάξεων για την 

απασχόληση των προσφύγων) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   Μη διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗ 

https://www.gov.uk/governme

nt/organisations/department-

for-work-pensions 

6 

The Refugees Health Professional 

Steering Group (Ομάδα 

Υποστήριξης Των Προσφυγών 

Επαγγελματιών Υγείας) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   2009 ΕΝΕΡΓΗ 

https://www.refugeecouncil.or

g.uk/what_we_do/refugee_se

rvices/refugees_into_jobs/ref

ugee_health_professionals 

7 

Recognition of Qualification and 

Competences of Migrants into 

Teaching in Scotland (Αναγνώριση 

προσόντων και ικανοτήτων των 

μεταναστών στη διδασκαλία στη 

Σκωτία) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   Μη διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.academic-

refugees.org/ 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/refugee_services/refugees_into_jobs/refugee_health_professionals
http://www.academic-refugees.org/
http://www.academic-refugees.org/
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8 

Accreditation of Prior Learning 

(Διαπίστευση Προηγούμενης 

Μάθησης) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   Μη διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗ 

Οι πληροφορίες για τη 

Διαπίστευση προηγούμενων 

γνώσεων διατίθονται σε 

πολλές ιστοσελίδες των 

πανεπιστημίων του 

Ηνωμένου Βασιλείου και 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (π.χ.                     

http://www.bbk.ac.uk/linking

london/resources/apel-credit-

resources/leaflet_PanLondon

APELLearner.pdf; 

https://www.imperial.ac.uk/

media/imperial-

college/administration-and-

support-

services/registry/academic-

governance/public/academic-

policy/apl/Guidelines-for-

the-use-of-accreditation-of-

prior-learning.pdf; 

https://www.kcl.ac.uk/study/l

earningteaching/kli/Program

mes/apl.aspx) 
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9 

Πιλοτικό πρόγραμμα "Ευρωπαϊκό 

Διαβατήριο για τα Προσόντα των 

Προσφύγων" 

UK NARIC/ 

NOKUT(NORWEGIAN 

NARIC)/ 

DOATAP (HELLENIC 

NARIC)/ 

CIMEA - NARIC 

ITALIA 

2015/2017 ΕΝΕΡΓΗ 
https://rm.coe.int/168070016d  

10 
ASYLUM HELP (ΒΟΗΘΕΙΑ για 

ΑΣΥΛΟ) 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ   2014 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.asylumhelpuk.org

/ 

11 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Μη διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.mecd.gob.es/servi

cios-al-ciudadano-

mecd/en/catalogo/educacion/

gestion-titulos/estudios-

universitarios/titulos-

extranjeros/homologacion-

educacion-superior.html  

12 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΤΥΠΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 2009 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.todofp.es/inicio.ht

ml  

https://rm.coe.int/168070016d
http://www.asylumhelpuk.org/
http://www.asylumhelpuk.org/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.todofp.es/inicio.html


 

 

195 
 

 
 

13 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1995 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.skvc.lt/default/en/

60/apply/documentation_req

uirements 

14 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1995 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.profesijos.lt/go.ph

p/lit/IMG 

15 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1996 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.skvc.lt/default/en/

60/apply/documentation_req

uirements 

16 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑ 2016 ΕΝΕΡΓΗ 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-

do/policies/asylum_en  

17 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΧΟΛΕΊΑ 

ΔΕΎΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ" 
ΕΛΛΑΔΑ Μη διαθέσιμο 

ΕΝΕΡΓΗ  

 

http://ec.europa.eu/epale/it/no

de/28958 

http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/IMG
http://www.profesijos.lt/go.php/lit/IMG
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
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18 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" 

ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΝΕΡΓΗ 

https://www.inedivim.gr/en/pr

ogrammes-

actions/%E2%80%9Codysse

us-education-immigrants-

greek-language-greek-

history-and-greek-culture 

19 
ΔΙΚΤΥΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (IQ) 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2005 ΕΝΕΡΓΗ 

http://www.netzwerk-

iq.de/network-iq-start-

page/network-iq/programme-

description.html 

20 
Διαδικτυακή Πύλη "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ" 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ n.a. ΕΝΕΡΓΗ 

https://www.recognition-in-

germany.info/ 

21 MigraNet/InteGRAID/ProfilPass ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2005 ΕΝΕΡΓΗ 
http://www.migranet.org/ 

 

 

 

 

https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/%E2%80%9Codysseus-education-immigrants-greek-language-greek-history-and-greek-culture
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
http://www.netzwerk-iq.de/network-iq-start-page/network-iq/programme-description.html
https://www.recognition-in-germany.info/
https://www.recognition-in-germany.info/
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Περιγραφή των Βέλτιστων Διαδικασιών 

Διαδικασία Ν
ο
 1  

PROGETTO UNIVERSITA SENZA CONFINI (UNINETTUNO)/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ  

Είναι ένα on-line Πανεπιστήμιο που απευθύνεται ειδικά σε πρόσφυγες και μετανάστες. Επιτρέπει 

την αναγνώριση του τίτλου σπουδών μέσω: 

1) αυτο-πιστοποίησης που σχετίζεται με τον τίτλο σπουδών που έχουν οι μετανάστες 

2) αξιολόγησης από μια επιτροπή καθηγητών που ελέγχει τη σχέση μεταξύ τίτλου σπουδών 

του αιτούντος και των υφιστάμενων μαθημάτων κατάρτισης 

3) έκδοση Διακήρυξης Αναγνώρισης με πλήρη ή μερική αναγνώριση του τίτλου σπουδών 

του μετανάστη  

Επιτρέπει επίσης την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσω: 

1) αυτο-πιστοποίησης που σχετίζεται με τα επαγγελματικά προσόντα (Πιστοποιητικό EuroPass) 

2) αξιολόγησης από μια επιτροπή καθηγητών που ελέγχει τη σχέση μεταξύ των επαγγελματικών 

προσόντων του αιτούντος και των υφιστάμενων 

3) έκδοση Αναγνώρισης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF 

 

Διαδικασία Ν
ο
 2  

CIMEA - CENTRO DI INFORMAZIONE SULLA MOBILITA E LE EQUIVALENZE 

ACCADEMICHE (ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ) 

Είναι το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή Κινητικότητα και την Ισοδυναμία, το οποίο 

παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε μετανάστες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των 

προσόντων και σε σχέση με θέματα που αφορούν την ιταλική και διεθνή εκπαίδευση. Το CIMEA 

διαθέτει ένα διεθνές κέντρο τεκμηρίωσης και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων για τα ξένα 

συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα είδη των εθνικών προσόντων και την εθνική νομοθεσία 

στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Παρέχει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δωρεάν απαντήσεις σε 10.000 άτομα ετησίως για 

θέματα σχετικά με την αναγνώριση και αξιολόγηση των προσόντων (επαφές: Ιταλικά και ξένα 

πανεπιστήμια, φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές, διεθνείς οργανισμοί, υπουργεία, ερευνητικά 

ιδρύματα και ιταλικούς δημόσιους φορείς, ξένους οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις). Παρέχει 

Πιστοποιητικά συγκρισιμότητας προκειμένου να διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ των ιταλικών και 

ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων και την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. 
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Διαδικασία Ν
ο
 3 

ΣΥΜΒΑΣΗ GROUPE CONSULTATIF  

Πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνών που σκοπό έχουν να αποδώσουν 

στους πρόσφυγες τα δικαιώματα αναγνώρισης και άδειας άσκησης των επαγγελμάτων τους και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ισχύει για μια σειρά επαγγελμάτων, όπως οι μηχανικοί, οι γιατροί 

και οι λογιστές. 

 

Διαδικασία Ν
ο
 4  

RETAS - REFUGEES EDUCATIONAL AND TRAINING ADVISORY SERVICE 

(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε με στόχο να βοηθήσει διάφορες ομάδες προσφύγων 

να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζει τους 

πρόσφυγες στην αναγνώριση των προσόντων – δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. 

 

Διαδικασία Ν
ο
 5  

THE DEPARTMENT OF WORK AND PENSIONS REFUGEES EMPLOYMENT 

STRATEGY (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) 

Πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε με στόχο την πραγματοποίηση ειδικού οικονομικού ελέγχου 

που αφορά τις νέες πρωτοβουλίες των προσφύγων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 

εργαστούν στη χώρα υποδοχής ως επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες  

 

Διαδικασία Ν
ο
 6  

THE REFUGEES HEALTH PROFESSIONAL STEERING GROUP (ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)  

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε από το Συμβούλιο Προσφύγων, ως επικεφαλής εταίρος, 

με στόχο την υποστήριξη των προσφύγων ιατρών. Σκοπός ήταν η υποστήριξη των προσφύγων 

ιατρών κατά τη διαδικασία επανεκτίμησης των προσόντων τους  σύμφωνα με τα βρετανικά 

πρότυπα και η εξασφάλιση μιας κατάλληλης θέσης απασχόλησης για τα επαγγελματικά τους 

προσόντα. Βοηθά τους πρόσφυγες:  

1) να ανανεώσουν τις ιατρικές τους γνώσεις και δεξιότητες πριν δώσουν εξετάσεις ΡΙΑΒ Μέρος 1 

και Μέρος 2  

2) να βελτιώσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες  
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3) να προετοιμαστούν για να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) και να 

έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή 

4) να εξοικειωθούν με τις ιατρικές διαδικασίες και τα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου  

5) να κατανοήσουν τις διαδικασίες πρόσληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναπτύξουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες 

6) να βρουν εργασία μέσω του προγράμματος CAPS (Σχέδιο Κλινικής Μαθητείας) ή άλλων οδών 

7) να αναπτύξουν και διατηρήσουν ένα ισχυρό δίκτυο ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων 

προκειμένου να ανταλλάζουν εμπειρίες και να παρέχουν συναισθηματική, κοινωνική ή 

πρακτική βοήθεια ο ένας στον άλλο.  

 

Διαδικασία Ν
ο
 7  

RECOGNITION OF QUALIFICATION AND COMPETENCES OF MIGRANTS INTO 

TEACHING IN SCOTLAND (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ) 

Πρόκειται για μια διαδικασία που διαχειρίζεται το Συμβούλιο για την Υποστήριξη των 

Ακαδημαϊκών Προσφύγων και στόχο έχει να εξομαλύνει τη μετάβαση των προσφύγων στην 

απασχόληση μέσω της Αναγνώρισης των Προσόντων και των Ικανοτήτων των Μεταναστών στη 

Εκπαίδευση στη Σκωτία. Προσφέρει υποτροφίες σε πρόσφυγες που έχουν εργαστεί ως ερευνητές ή 

λέκτορες στη χώρα καταγωγής τους, επιτρέποντάς τους να πιστοποιηθούν εκ νέου και να 

εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Εκπαίδευση, στην Απασχόληση και στην Κατάρτιση και 

συμβουλευτική υπηρεσία για την Απασχόληση.  

 

Διαδικασία Ν
ο
 8  

ACCREDITATION OF PRIOR LEARNING – APL (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ) 

Είναι ένας μακροχρόνιος μηχανισμός για την αναγνώριση της προηγούμενης άτυπης και μη 

τυπικής μάθησης, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την αναγνώριση των 

πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων πιστοποιητικών. Εάν ένας πρόσφυγας έχει 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ενός 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα του ή έχει επιτύχει άλλους μαθησιακούς στόχους 

μέσω της επαγγελματικής του εμπειρίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για Διαπίστευση 

της Προηγούμενης αυτής Μάθησης. Η μάθηση αυτή, θα πρέπει να υπερβαίνει τα προσόντα και την 

εμπειρία που απαιτούνται για την εισαγωγή στο σχετικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Διαδικασία Ν
ο
 9  

Πιλοτικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα των Προσφύγων» 

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για τα Προσόντα των Προσφύγων είναι ένα έγγραφο που παρέχει 

αξιολόγηση των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα και μια 

δομημένη συνέντευξη. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία 

και την γλωσσική επάρκεια του αιτούντος. Γενικότερα, το έγγραφο παρέχει αξιόπιστες 

πληροφορίες, προσανατολισμένες προς την ενσωμάτωση και την απασχόληση αλλά και για την 

εισαγωγή σε περαιτέρω σπουδές. Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα αξιολόγησης για τους 

πρόσφυγες, ακόμη και για εκείνους που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν πλήρως τα προσόντα τους. 

 

Διαδικασία Ν
ο
 10  

ASYLUM HELP (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΛΟ) 

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε από την φιλανθρωπική οργάνωση Βοήθεια για τους 

Μετανάστες με σκοπό την υποστήριξη των μεταναστών που αιτούνται άσυλο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης για θέματα Ασύλου. 

Παρέχει γενικές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση μέσω ενός Τηλεφωνικού Κέντρου 

Συμβουλευτικής ή μέσω συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο στα αρχικά κέντρα υποδοχής ή μέσω 

ενημερωτικών συναντήσεων. Οι πληροφορίες παρέχονται σε πολλές γλώσσες μέσω της 

ιστοσελίδας της Βοήθειας για τους Μετανάστες με διάφορες μορφές: βίντεο παρουσιάσεις, 

ενημερωτικά αρχεία ήχου ή έγγραφα. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο για λήψη και είναι 

μεταφρασμένο σε 15 γλώσσες. 

 

Διαδικασία Ν
ο
 11 

RECOGNITION OF PROFESSIONAL STUDY TITLES FOR OBTAIN PERMISSION TO 

PRACTICE IN REGULATED PROFESSIONS (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) 

Είναι η επίσημη διαδικασία που χρησιμοποιείται στην Ισπανία για την υποβολή μιας αίτησης για 

αναγνώριση ή την επικύρωση των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκδίδονται από ξένα 

ιδρύματα ή Μεταπτυχιακούς τίτλους που παρέχουν πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα στην Ισπανία. Επίσης, επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης της 

επεξεργασίας της αίτησης, έπειτα από την ολοκλήρωση και την υποβολή της με την απόκτηση 

επίσημου αριθμού μητρώου. Η διαδικασία προβλέπει ότι ο αιτών έχει αποστέλλει στο ισπανικό 

Υπουργείο Παιδείας ένα κατάλογο εγγράφων (έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα και 

ιθαγένεια του αιτούντος, το πτυχίο/ δίπλωμα, την αναλυτική βαθμολογία, την καταβολή του τέλους 

Διαπίστευσης της Γλωσσικής Ικανότητας στα Ισπανικά). Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι: 1) 

επικυρωμένα μέσω διπλωματικών οδών (από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών ή 
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από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της Ισπανίας). 2) Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στα ισπανικά. 3) Να έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά τους από την αντίστοιχη αρχή 

 

Διαδικασία Ν
ο
 12  

RECOGNITION OF INFORMAL SKILLS AND COMPETENCES AND WORK 

EXPERIENCE (ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΩΝ ΆΤΥΠΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ) 

Είναι η επίσημη διαδικασία που εφαρμόζεται στην Ισπανία για την αξιολόγηση και την 

αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της εργασιακής εμπειρίας και 

της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Ο Εθνικός Κατάλογος των Επαγγελματικών Προσόντων 

λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι απαριθμεί τα 

αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα επαγγελματικά προσόντα που προσδιορίζονται στο παραγωγικό 

σύστημα με βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση ενός συγκεκριμένου 

επαγγέλματος. Προκειμένου να διευκολύνει τη γνώση αυτής της διαδικασίας και των απαιτήσεών 

της, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

το εργαλείο πληροφορικής ACREDITA μέσω της δικτυακής πύλης TodoFP. Όλες οι εκπαιδευτικές 

αρχές έχουν δημοσιεύσει διάφορες προσκλήσεις για την αναγνώριση ορισμένων ικανοτήτων. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1) Καθοδήγηση με βάση τα παρεχόμενα έγγραφα: Ένας σύμβουλος συντάσσει μια μη δεσμευτική 

έκθεση. Εάν είναι θετική, ο υποψήφιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο στάδιο της αξιολόγησης. Αν η 

έκθεση είναι αρνητική, αναφέρει την πρόσθετη κατάρτιση που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον 

υποψήφιο, καθώς και τα ιδρύματα από τα οποία μπορεί να την λάβει. 

2) Αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας: ελέγχεται εάν ο υποψήφιος έχει την απαιτούμενη 

επαγγελματική ικανότητα. 

3) Διαπίστευση και καταγραφή της επαγγελματικής ικανότητας: Η διαπίστευση χορηγείται στους 

υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της αξιολόγησης για προσόν για το οποίο έχει 

αποδειχθεί η επαγγελματική τους επάρκεια. Εάν οι επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων 

που έχουν αξιολογηθεί δεν επαρκούν για την επίτευξη του επιπέδου που απαιτείται από 

πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής εμπειρίας, είναι εν 

μέρει διαπιστευμένοι. Έτσι, μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν 

το σχετικό δίπλωμα ή πιστοποιητικό, δηλαδή να πιστοποιηθούν πλήρως. 
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Διαδικασία Ν
ο
 13 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Είναι η επίσημη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης των απολυτήριων πιστοποιητικών της 

αλλοδαπής και των τίτλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιείται από το Λιθουανικό 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (CQAHE). Η διαδικασία 

προβλέπει την αίτηση αναγνώρισης, την υποβολής της και την προσκόμιση των απαιτούμενων 

εγγράφων (Πτυχίο/ δίπλωμα, αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, αίτηση αναγνώρισης, έγγραφα 

για την προηγούμενη εκπαίδευση των προσφύγων και τυχόν πρόσθετα έγγραφα). Η ακαδημαϊκή 

αναγνώριση των προσόντων της αλλοδαπής στη Λιθουανία εξαρτάται από το επίπεδο του τίτλου 

σπουδών και από τον σκοπό της αναγνώρισης.  Τα ιδρύματα που πραγματοποιούν την αναγνώριση 

είναι:  

1) το Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (SBVC) 

2) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξουσιοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών (το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gediminas του Βίλνιους 

και το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας της Λιθουανίας) 

3) Το Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας 

4) Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 

Εάν η αξιολόγηση των ικανοτήτων των προσφύγων είναι απαραίτητη, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

από ιδρύματα αξιολόγησης ικανοτήτων: διαπιστευμένοι κοινωνικοί εταίροι ή άλλα όργανα 

εξουσιοδοτημένα να εκτιμούν την επαγγελματική επάρκεια των ατόμων. Η διαδικασία είναι 

δωρεάν.  

 

Διαδικασία Ν
ο
 14  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Είναι η επίσημη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο 

εξωτερικό, όταν ένας πρόσφυγας επιθυμεί να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα, η οποία 

πραγματοποιείται από το Λιθουανικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (CQAHE). Κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των προσφύγων 

είναι σημαντικό να αξιολογούνται όχι μόνο τα προσόντα αλλά και η επάρκεια των γνώσεων, των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του πρόσφυγα προκειμένου να ξεκινήσει να 

εργάζεται στη χώρα προορισμού. 

Τα επαγγέλματα είναι δύο ειδών: τα νομοθετικά κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα. 

Σε περίπτωση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ένας φορέας εξουσιοδοτημένος από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ασκεί την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων της αλλοδαπής. 

Σε περίπτωση μη κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ο εργοδότης αποφασίζει σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η διαδικασία είναι δωρεάν. 
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Διαδικασία Ν
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ 

Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που παρέχεται από το Λιθουανικό Κέντρο Αξιολόγησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (CQAHE) σε αιτούντες χωρίς έγγραφα, οι οποίοι δεν 

μπορούν να τεκμηριώσουν τα προσόντα τους για αντικειμενικούς λόγους και επί του παρόντος 

διαμένουν στη Λιθουανία. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση μίας έκθεσης σχετικά με το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή / και την εξωτερική αξιολόγηση των ικανοτήτων του αιτούντος. Η 

διαδικασία συνήθως διαρκεί 3 μήνες περίπου. Για να επιλεγεί ο πρόσφυγας για τη διαδικασία, 

πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 1) να συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης 2) να παρέχει 

οποιαδήποτε έμμεση τεκμηρίωση, εάν είναι διαθέσιμη, όπως πληροφορίες σχετικά με 

επαγγελματικές άδειες, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το σχολείο, κλπ. 3) και να εξηγήσει 

γιατί δεν μπορεί χορηγήσει τα έγγραφα. Τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η διαδικασία 

είναι δωρεάν. 

 

Διαδικασία Ν
ο
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ 

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της 

Ελλάδας. Προβλέπει ότι όλα τα παιδιά μεταναστών έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, για την περίοδο των εννέα ετών. Τα παιδιά των τακτικών μεταναστών 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τα ελληνόπουλα και τα παιδιά των οικογενειών που 

διαμένουν παράτυπα στην Ελλάδα έχουν επίσης πρόσβαση στο σχολείο και στα νοσοκομεία για 

ιατρική περίθαλψη. Ορισμένα σχολεία προσφέρουν επιπλέον μαθήματα γλώσσας για παιδιά 

μεταναστών στο πλαίσιο προγραμμάτων που διοργανώνει το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε Διαπολιτισμικά Σχολεία 

για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό και 

εθνικό υπόβαθρο. 

Διαδικασία Ν
ο
 17 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες που μένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στα λεγόμενα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», τα οποία είναι 

ανοιχτά σε άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Επίσης, οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που 

διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Οι άνεργοι 

μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
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(ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την 

ΕΕ. 

 

Διαδικασία Ν
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στοχεύει στην 

πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού 

δίνοντας στους μετανάστες την ευκαιρία να μάθουν με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο την 

ελληνική γλώσσα, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Υπάρχουν επίσης 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως επαγγελματικά μαθήματα για τεχνίτες, νοικοκυριά, 

ηλεκτρολόγους, κατασκευαστές κλπ. 

 

Διαδικασία Ν
ο
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ΔΙΚΤΥΟ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» (IQ) 

Είναι ένα πρόγραμμα που συντονίζει το IQ Dissemination Project (IQ DP) και περιλαμβάνει 16 

περιφερειακά δίκτυα (ένα για κάθε ομοσπονδιακό κράτος). Προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής 

για την αναγνώριση των πιστοποιητικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των προσφύγων και την 

απόκτηση της αναγκαίας κατάρτισης για την επίτευξη πλήρους αναγνώρισης των προσόντων της 

αλλοδαπής. Επίσης, παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και κατάρτιση στους ενδιαφερόμενους 

φορείς της αγοράς εργασίας έτσι ώστε να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με συγκεκριμένα 

ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και τις εξειδικευμένες γνώσεις των μεταναστών.  Ακόμη, 

σε συνεργασία με πέντε κέντρα δεξιοτήτων που ασχολούνται με ζητήματα που απασχολούν τους 

μετανάστες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, όργανα και 

συστάσεις πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα κέντρα 

ικανοτήτων είναι υπεύθυνα για την παροχή ειδικών συμβουλών στους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων στην πολιτική, στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται 

από την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και εκπαιδευτικού υλικού έως τη διάδοση αποτελεσμάτων 

έρευνας. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»  

Είναι η δικτυακή πύλη διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της αλλοδαπής. Η πύλη λειτουργεί σε στενή 

συνεργασία με το Network IQ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF). 

Στρατηγικοί εταίροι στην εφαρμογή του προγράμματος είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (BA). Η χρήση 

αυτής της δικτυακής πύλης είναι πολύ εύκολη και προβλέπει: 1) τη χρήση του Quick Check 

(Αναζήτηση) για να μάθει κανείς περισσότερα σχετικά με τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία. 2) 

τη χρήση του  Recognition Finder για να ελέγξει εάν η επίσημη αναγνώριση των προσόντων είναι 

απαραίτητη ή θα βοηθούσε στην εύρεση εργασίας στη Γερμανία. 3) την υποβολή αίτησης για 

επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτιση. 4) Η αρχή αναγνώρισης θα ελέγξει την εφαρμογή και 5) 

θα στείλει στον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό (μερικής ή πλήρους) αναγνώρισης. 
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MIGRANET/INTEGRAID/PROFILPASS 

Είναι ένα από τα 16 περιφερειακά δίκτυα (Bundesland Bavaria) που συνδέουν ιδρύματα, 

οργανισμούς και εταιρείες μαζί με ενώσεις που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης με 

στόχο τη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας, ιδίως στη Βαυαρία.  
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5. Περίληψη των ευρημάτων  

Το νομικό πλαίσιο, οι διοικητικές δομές, τα εκπαιδευτικά συστήματα και, κατά συνέπεια, η 

αναγνώριση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων διαφέρουν σε όλα τα κράτη μέλη όπως 

στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Λιθουανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην 

Ελλάδα. 

Η σύγκριση των εκθέσεων που αναφέρονται στη δομή των εκθέσεών μας, δίνει την εντύπωση ότι οι 

δομές της αναγνώρισης των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 

πολύ διαφορετικές. 

Το αντίθετο συμβαίνει με το κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται οι διάφορες διαδικασίες 

αναγνώρισης τίτλων σπουδών για μετανάστες και αιτούντες άσυλο με γραφήματα. Με τον τρόπο 

αυτό γίνονται σαφείς οι ομοιότητες των διάφορων διαδικασιών. 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, για να αναγνωρίσει κάποιος τα προσόντα του πρέπει σε πρώτη φάση να 

βρει την αρμόδια αρχή. Μετά από αυτό, πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης και να το 

καταθέσει μαζί με τα δικαιολογητικά: το βιογραφικό του σημείωμα, το αποδεικτικό της ταυτότητάς 

του και τα αποδεικτικά των προσόντων του επίσημα μεταφρασμένα στην αντίστοιχη εθνική 

γλώσσα και επικυρωμένα. 

Ένα γενικό συμπέρασμα της έρευνας δεν μπορεί να περιέχει τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 

με την κοινωνική και εργασιακή ένταξη και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων σε όλες τις χώρες. 

Είναι πιο σημαντικό να μάθουμε ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές για τους πρόσφυγες, τους 

αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Ο λόγος για τον οποίο κάτι τέτοιο είναι πιο σημαντικό είναι ότι υλοποιώντας αυτή την έρευνα 

φάνηκε ότι η απόκτηση όλων των γνώσεων και των πληροφοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι 

οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δομές και τις διαδικασίες αναγνώρισης των 

επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων είτε δεν είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο είτε δεν 

διατίθενται σε διάφορες γλώσσες. 

Επομένως, η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν είναι εύκολη ούτε για τους αιτούντες άσυλο 

και τους μετανάστες, αλλά ούτε και για τους ερευνητές που είναι φυσικοί ομιλητές.   

Το πρόγραμμα Re.Inclusion μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων, των αιτούντων 

άσυλο και των μεταναστών στις πληροφορίες αυτές και να διευκολύνει την κοινωνική και 

εργασιακή τους ένταξη. 
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Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν αντικατοπτρίζει τη θέση ή τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Cedefop, του ICF International, των μελών του EQF AG ή των μελών της επιτροπής διασφάλισης 

ποιότητας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κανένα πρόσωπο / οργανισμός που ενεργεί εξ ονόματος της 

Επιτροπής είναι υπεύθυνο για τα παραδοτέα μας. 


