
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

Άρθρο 1 

Ίδρυση - Νομική Μορφή - Έδρα 

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Ο.Α.Τ.Α.Π), που 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και εδρεύει 

στην Αθήνα. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την ξενόγλωσση επωνυμία: 

«Hellenic National Academic Recognition and Information  Center (Hellenic NARIC)».  

Άρθρο 2 

Σκοπός 

1. Σκοπός του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι :  

α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και 

από εκπαιδευτικά αξιολογημένους - πιστοποιημένους κλάδους σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής και β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην 

ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

2. Ο  Ο.Α.Τ.Α.Π στο πλαίσιο του σκοπού του :  

α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, με έμφαση στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού 

και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέματα 

πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.  

β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη 

εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτό, ενημερώνει 

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει την 

πληροφόρηση που ζητούν ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και 



αντίστοιχοι Οργανισμοί της αλλοδαπής, αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των 

ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς 

οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών 

αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος. 

δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης 

εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 3 

Ερμηνευτικές διατάξεις 

Στον παρόντα νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 

α) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» σημαίνει την από τον Ο.Α.Τ.Α.Π χορήγηση «ισοτιμίας 

χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» σε τίτλο σπουδών σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου. 

β) «αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα που έχει τύχει  αναγνώρισης ως 

Πανεπιστήμιο ή άλλης μορφής ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς της 

χώρας στην οποία λειτουργεί.  

γ) «ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» σημαίνει την 

εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλης 

μορφής ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

δ) «εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει κλάδο 

σπουδών πανεπιστημιακής κατεύθυνσης που έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης-

πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται. 

ε) «τίτλος σπουδών» σημαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωμα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, με 

το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει συμπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. 

Άρθρο 4 
Γενικές αρχές 

1.      Για την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών τόσο ως «ισότιμου χωρίς αντιστοιχία» όσο και 

ως «ισότιμου και αντίστοιχου» ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο ομοειδής τίτλος του 



ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ομοειδής τίτλος των πιο πάνω ιδρυμάτων της ημεδαπής, χορηγείται μόνον «ισοτιμία 

χωρίς αντιστοιχία». 

2.      Η αναγνώριση «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» χορηγείται, αν:  

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι 

αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των 

πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

Εξαίρεση από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης γίνεται 

αποδεκτή στην περίπτωση των ιδρυμάτων τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open 

university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» 

(external degrees), νοουμένου ότι 1) το ίδρυμα που προσφέρει τέτοιου είδους εκπαίδευση 

έχει ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό, 2) ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς 

τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και 

3) η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες 

διαδικασίες. Επίσης, εξαίρεση από την προϋπόθεση της διάρκειας σπουδών γίνεται αποδεκτή 

στην περίπτωση των τριετών προγραμμάτων πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής 

εκπαίδευσης. 

            β) Όλο το πρόγραμμα έχει γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ιδρύματα ή σε 

εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον το 1/3 του προγράμματος σπουδών έχει γίνει στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. 

Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα 

διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε 

ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες. 

3.      Για τη χορήγηση «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» και «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» πρώτου 

καταληκτικού τίτλου σπουδών μπορεί να γίνει προσθετική συνεκτίμηση διαφορετικών 

τίτλων σπουδών σε συναφές επιστημονικό πεδίο. Οι συνεκτιμώμενοι τίτλοι θεωρούνται 

ότι έχουν αναλωθεί και δεν μπορούν να αναγνωριστούν αυτοτελώς.  

4.      Η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» δίνεται όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια 

της «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» και επιπλέον καλύπτονται τα μαθήματα του ομοειδούς 

προγράμματος σπουδών της ημεδαπής σύμφωνα με την κρίση του αρμόδιου οργάνου 

του Ο.Α.Τ.Α.Π.  Για τη χορήγηση της «ισοτιμίας και   αντιστοιχίας» τον Ο.Α.Τ.Α.Π μπορεί 

να απαιτήσει την επιτυχή εξέταση ή και την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 

συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. 

Για τον σκοπό αυτό, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δεχθούν αριθμό 

παραπεμπομένων για συμπληρωματικά μαθήματα τουλάχιστον ίσο με 10% των 

εισακτέων κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 



Τα εν λόγω συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 6. Ο αριθμός αυτός 

μπορεί να αυξηθεί έως δέκα (10), όταν πρόκειται για τίτλους Ιατρικής, Οδοντιατρικής και 

Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός 

μαθημάτων, χορηγείται μόνον «ισοτιμία χωρίς αντιστοιχία». Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει 

όσους υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. 

Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του ΔΣ μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής. Για κάθε μάθημα, ορίζεται ο τίτλος και οι θεματικές 

ενότητες (syllabus).  

5.      Η συμμόρφωση των ιδρυμάτων της ημεδαπής στις παραπομπές του Ο.Α.Τ.Α.Π για 

επιτυχή εξέταση ή και παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση συμπληρωματικών 

μαθημάτων, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, είναι υποχρεωτική και η σχετική άρνηση ή 

η υπέρβαση των ορίων του εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι 

μηνών, αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το πειθαρχικό και ποινικό δίκαιο. 

6.       Ο  Ο.Α.Τ.Α.Π σε συνεργασία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα 

ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να διενεργεί ειδικές εξετάσεις για την αξιολόγηση των 

απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών 

γνώσεων. Ειδικά για τις εξετάσεις Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Πολυτεχνικών Σχολών κα. η 

βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων δύναται να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο 

7.      Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την αναγνώριση του οποίου απαιτούνται 

συμπληρωματικά μαθήματα χορηγείται μετά την υποβολή στοιχείων που μαρτυρούν 

επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα. 

 Άρθρο 5  

Επίπεδα αναγνώρισης τίτλων 

1. Τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων είναι: 

α) «Πτυχίο» που σημαίνει τον πρώτο καταληκτικό τίτλο πανεπιστημιακού ή επιπέδου 

ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή 

ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. 

β) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πρώτου Επιπέδου» που σημαίνει τον τίτλο που χορηγείται σε 

κατόχους πτυχίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

γ) «Διδακτορικό Δίπλωμα» που σημαίνει τον τίτλο που χορηγείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
προγράμματος σπουδών επιπέδου διδακτορικού  των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 



2.      Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι. 

3.      Η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων προϋποθέτει κατοχή τουλάχιστον «ισότιμου χωρίς 

αντιστοιχία» αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού τίτλου – πτυχίου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 6 

Οργανωτική δομή 

Η οργανωτική δομή του Ο.Α.Τ.Α.Π περιλαμβάνει : 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τον Πρόεδρο και τους δύο (2) Αντιπροέδρους του Δ.Σ.  

β) Τις Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.) 

γ) Τους Ειδικούς Εισηγητές  

δ) Τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 

ε) Τις Διοικητικές Υπηρεσίες. 

Άρθρο 7 

Όργανα Διοίκησης  

1.      Όργανα Διοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με τα δύο 

Τμήματά του, ο Πρόεδρος, οι δύο (2) Αντιπρόεδροι του ΔΣ και οι Εκτελεστικές Επιτροπές. 

α) Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, και δέκα οκτώ (18) μέλη. Δώδεκα (12) εξ αυτών 

είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου και τα έξι (6) είναι Καθηγητές 

Τ.Ε.Ι. Από τα μέλη ΔΣ εκλέγονται οι δύο (2) Αντιπρόεδροι. Τα δώδεκα (12) μέλη ΔΣ 

προέρχονται ανά ένας από τους επιστημονικούς κλάδους: 1) Φιλοσοφίας - Φιλολογίας - 

Ψυχολογίας - Θεολογίας, 2) Νομικής, 3) Θετικών Επιστημών, 4) Οικονομικών Επιστημών - 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 5) Ιατρικής, 6) Οδοντιατρικής, 7) Πολυτεχνικών Επιστημών 

(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής, Τοπογράφων, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.τ.ό.), 

8) Νέων Τεχνολογιών (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ρομποτικής, Επιστημών 

Τεχνολογίας κ.τ.ό.), 9) Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 10) Γεωτεχνικών Επιστημών 

(Γεωπονίας, Δασολογίας, Κτηνιατρικής), 11) Φυσικής Αγωγής και 12) Καλών Τεχνών 

(θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής και άλλων σύγχρονων κατευθύνσεων της τέχνης). Τα 



υπόλοιπα έξι (6) μέλη είναι Καθηγητές ΤΕΙ της χώρας που προέρχονται από τους 

ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους:  

1) ένα (1) μέλος από τον κλάδο Διοίκησης Οικονομίας, 2) δύο (2) μέλη από τους κλάδους 
Επαγγελμάτων Υγείας, 3) δύο (2) μέλη από τους κλάδους Τεχνολογικών Εφαρμογών, 4) ένα (1) μέλος 
από τους κλάδους Τεχνολογίας, Γεωπονικής και Τεχνολογίας Τροφίμων. 

β) Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με τριετή θητεία, με 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ από πίνακα που καταρτίζεται από τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος των 

μελών ΔΕΠ και ΕΠ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  

γ) Ο Πρόεδρος και ο πρώτος (Α΄) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητές ή Ομότιμοι Καθηγητές 

Πανεπιστημίων της χώρας. Ο δεύτερος (Β΄) Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητής των 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον 

ΥΠΕΠΘ εκτός των μελών του Δ.Σ. και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι εκλέγονται από το οικείο 

Τμήμα του Οργανισμού εκ των μελών του οργάνου αυτού. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο 

πρώτος (Α΄) Αντιπρόεδρος. 

δ) Τα μέλη του Δ.Σ.  χάνουν την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται με τον ίδιο τρόπο με τον 

οποίο διορίζονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις: ι) Όταν απουσιάζουν από τρεις συνεχόμενες 

συνεδρίες του Συμβουλίου, νοουμένου ότι το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τρίτης 

συνεδρίας δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, ιι) όταν χάσουν την ιδιότητα με την οποία 

έχουν διοριστεί, ιιι) όταν δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω υποχρεωτικής 

απουσίας στο εξωτερικό και iv) όταν υποβάλουν οι ίδιοι παραίτηση. 

2.      Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα: στο Τμήμα Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Το Τμήμα 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρόεδρο  

και τα μέλη του ΔΣ που προέρχονται από τα Πανεπιστήμια της χώρας. Το Τμήμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β΄ 

Αντιπρόεδρο και τα μέλη που προέρχονται από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

τουλάχιστον τέσσαρες (4) φορές τον χρόνο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Τμημάτων του μπορούν, 

μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Ειδικοί 

Εισηγητές, μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή άλλα πρόσωπα που 

μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.  

3.      Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζει από τους υπαλλήλους του 

Ο.Α.Τ.Α.Π, τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του για το Δ.Σ. και για τα δύο Τμήματα. 



4.      Η Ολομέλεια του ΔΣ θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτημένη, έστω και αν χηρεύει 

θέση ή θέσεις μελών του, νοουμένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από δεκατρία (13) 

τουλάχιστον μέλη. Το Τμήμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   θεωρείται ότι είναι δεόντως 

συγκροτημένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις μελών του, νοουμένου ότι στον δοθέντα 

χρόνο αποτελείται από 8 τουλάχιστον μέλη. Το Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης θεωρείται ότι είναι δεόντως συγκροτημένο, έστω και αν χηρεύει θέση ή θέσεις 

μελών του, νοουμένου ότι στον δοθέντα χρόνο αποτελείται από 4 τουλάχιστον μέλη. Οι θέσεις 

που χηρεύουν δύνανται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη ή να 

διοριστούν νέα από τις προτάσεις των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχα με απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

5.Οι Εκτελεστικές Επιτροπές συγκροτούνται κατά Τμήμα και απαρτίζονται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ., τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο και δύο τουλάχιστον μέλη του οικείου Τμήματος συγγενών 

επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Εκτελεστική Επιτροπή ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για 

τους οποίου είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Οι Εκτελεστικές Επιτροπές 

συνεδριάζουν μετά από πρόσκληση του Προέδρου.  

6. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόμου,            ορίζεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. ο κανονισμός λειτουργίας του 

Ο.Α.Τ.Α.Π, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την οργάνωση και 

λειτουργία του.  Ο Οργανισμός αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης 

με αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ και με την ίδια διαδικασία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά 

με την αναγνώριση των τίτλων ως ισότιμων και αντίστοιχων που χορηγούν ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 8 
Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων ΔΣ 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε Ολομέλεια: α) Όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από 

τα Τμήματά του ή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τα δύο Τμήματά του ή θεμάτων που 

αφορούν τη γενική πολιτική του Ο.Α.Τ.Α.Π και την εν γένει προβολή του προς τα έξω, β) 

όταν διαμορφώνει και υποβάλλει στον ΥΠΕΠΘ εισηγήσεις για την έκδοση υπουργικών 

αποφάσεων, όσον αφορά τη διαδικασία, τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, 

τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που εφαρμόζονται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών 

ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, γ) όταν εκφράζει απόψεις στον ΥΠΕΠΘ για κάθε 

διεθνή ή διακρατική συμφωνία που περιλαμβάνει διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων 

σπουδών, την οποία η Κυβέρνηση προτίθεται να υπογράψει, δ) όταν εγκρίνει τον 



προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Ο.Α.Τ.Α.Π, εξασφαλίζει τον έλεγχο της 

περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης του Ο.Α.Τ.Α.Π, αποφασίζει για θέματα 

δαπανών και προμηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές 

και κάθε είδους χορηγίες και ε) όταν επιλέγει τους Ειδικούς Εισηγητές της διάταξης του 

άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Επιπλέον, η Ολομέλεια έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα 

που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Κάθε Τμήμα του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :  

α)  Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τις Εκτελεστικές Επιτροπές. 

β) Καταρτίζει μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής τον κατάλογο των 

προς εξέταση προκαθοριζομένων μαθημάτων και καθορίζει την εξεταστέα ύλη για καθένα 

από τα μαθήματα αυτά. 

γ) Καταρτίζει τις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 

παρ. 2 του παρόντος νόμου,  

δ) Φροντίζει να παρέχει, μέσω της Διεύθυνσης Πληροφόρησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο 

πληροφορίες: ι) για το σύστημα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας και για 

τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα αυτά, ιι) για το σύστημα ανώτατης 

εκπαίδευσης ξένων χωρών και για τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα αυτά, 

ιιι) για θέματα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που 

απονέμονται από ιδρύματα της Ελλάδας.  

ε) Υποβάλλει προτάσεις στην Ολομέλεια του Δ.Σ. για τη μη αναγνώριση εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 περιπτ. στ. 

στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις για θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, 

αναφερόμενα στον τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

κατεύθυνσης, τον οποίο εκπροσωπεί.  

ζ) Προκειμένου να σχηματίσουν τεκμηριωμένη άποψη για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα 

Τμήματα του Δ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρμόδιες 

ελληνικές αρχές καθώς και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής. 

Το Δ.Σ. και τα Τμήματά του έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις γενικής εφαρμογής. Οι 

αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.  

Άρθρο 9 

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής 



Η  εκάστοτε αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες :  

α) Αποφασίζει για την «ισοτιμία χωρίς αντιστοιχία» και την «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής προς τίτλους σπουδών ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος 

νόμου, κρίνοντας επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης.  

β) Επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από το οικείο Τμήμα και από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. 

γ) Παραπέμπει στο οικείο Τμήμα αιτήσεις για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της αλλοδαπής σε περίπτωση απόρριψης της «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία», χωρίς 

ομοφωνία κατά την παρ. 2β του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.  

δ) Καθορίζει την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων 

ως «ισότιμων χωρίς αντιστοιχία» τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα 

των τίτλων σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής και τον τρόπο 

που αυτή υπολογίζεται επί του συνόλου των εξετασθέντων καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών μαθημάτων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους 

βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός  το ΔΣ θα αποφασίζει κατ’ εκτίμηση των τυχόν 

άλλων στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος  και αν τούτο δεν είναι 

εφικτό θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

ε) Υποβάλλει εισήγηση προς το οικείο Τμήμα για τον κατάλογο των προς εξέταση 

προκαθοριζομένων μαθημάτων και την περιλαμβανομένη σε αυτά εξεταστέα ύλη, κατά τις 

παρ. 8 και 10 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Η εισήγηση γίνεται αφού προηγουμένως 

συνεκτιμηθούν οι γνώμες τριών (3) Ακαδημαϊκών Συμβούλων του ιδίου ή συναφούς κλάδου, 

καθώς και η γνώμη και του αρμόδιου Ειδικού Εισηγητή.   

στ) Παραπέμπει προς εξέταση στο οικείο Τμήμα περιπτώσεις ανώτατων εκπαιδευτικών  

ιδρυμάτων της αλλοδαπής που αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργούν, αλλά που κατά 

την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ακαδημαϊκά 

χαρακτηριστικά ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή δεν τηρούν την ακαδημαϊκή 

δεοντολογία και τάξη.  

ζ) Οι αποφάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών μπορούν να λαμβάνονται «δια περιφοράς» και 

να εκτελούνται από τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που είναι ομόφωνα θετικές. Άλλως, 

εισάγονται σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής για τελική απόφαση.  

η) Σε περίπτωση ισοψηφίας στις Εκτελεστικές Επιτροπές κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.  



Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες του Προέδρου ΔΣ 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων του και 

τις συνεδριάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών, προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη των συνεδριάσεων, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και 

μεριμνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων. Ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π και 

εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως αυτό.  

2. Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού 

Εισηγητή, για την αναγνώριση ως «ισότιμων χωρίς αντιστοιχία» ή ως «ισότιμων και 

αντίστοιχων» τίτλων σπουδών, όταν όμοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόμενοι από τα ίδια 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωριστεί με αποφάσεις των 

οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π και όταν η αιτούμενη αναγνώριση αφορά περιπτώσεις που 

εμπίπτουν σε γενικές αποφάσεις της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του νόμου αυτού. Το αυτό 

ισχύει και για την απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης τίτλου. Σε περίπτωση διαφωνίας του 

Προέδρου με την πρόταση του Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την περίπτωση στην 

αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή για θετική ή απορριπτική απόφαση. 

3. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τμήμα Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης να εξουσιοδοτεί τον πρώτο (Α΄) Αντιπρόεδρο, προκειμένου αυτός να ασκήσει 

τις ανατεθειμένες στον Πρόεδρο από τον νόμο αυτό αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος έχει τη 

δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν το Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης να εξουσιοδοτεί τον δεύτερο (Β΄) Αντιπρόεδρο, προκειμένου αυτός να ασκήσει 

τις ανατεθειμένες στον Πρόεδρο από τον νόμο αυτό αρμοδιότητες. Τον Πρόεδρο γενικά 

αναπληρώνει ο πρώτος (Α΄) Αντιπρόεδρος. 

4.  Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του ΔΣ ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα ή μη με 

την άσκηση των κύριων ακαδημαϊκών καθηκόντων τους. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης, 

συμπεριλαμβανομένων και παντός είδους δαπανών και εξόδων του Προέδρου, καθώς επίσης 

και το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης ή του επιμισθίου και των δύο (2) Αντιπροέδρων και 

της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος, οι δύο 

(2) Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Συμβουλίου ανήκουν σε Πανεπιστήμια εκτός του 

λεκανοπεδίου Αττικής, μεταξύ των εξόδων και δαπανών συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα και 

λοιπές δαπάνες που προκαλούνται από τις μετακινήσεις αυτές.  



Άρθρο 11 

Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδημαϊκοί  Σύμβουλοι 

Το έργο του Δ.Σ., των Τμημάτων του και των Εκτελεστικών Επιτροπών υποβοηθείται από 

τους Ειδικούς Εισηγητές και από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους. 

Α. Ειδικοί Εισηγητές 

1. Συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις Ειδικών Εισηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. Οι Ειδικοί Εισηγητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεούται. Προσόντα 

διορισμού είναι τα εξής : ι) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιμου 

εξωτερικού ή διδακτορικού ιι) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή 

γλώσσα τουλάχιστον μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας, κατά προτίμηση της γαλλικής, 

γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής. Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να 

εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι.  

Για την πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Εισηγητών προηγείται δημόσια πρόσκληση, η 

οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών, που έχουν ευρεία 

κυκλοφορία και τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της 

αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.  

Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορούν να εξειδικεύονται κάθε φορά οι 

απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, και να προσδιορίζονται η ξένη 

γλώσσα και το επίπεδο αυτής, η απαιτούμενη εμπειρία, καθώς και η γνώση χρήσης Η/Υ. Η 

επιλογή του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού γίνεται από πενταμελή επιτροπή που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Τ.Α.Π και τέσσαρα (4) μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση της Ολομελείας του ΔΣ. Με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα κριτήρια, τις 

διαδικασίες και τον τρόπο πρόσληψης των Ειδικών Εισηγητών.  

2. Έργο των Ειδικών Εισηγητών, κυρίως είναι :  

α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της 

«ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η κατάρτιση 

γραπτών εισηγήσεων για λήψη απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π.  

β) Η συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.  

γ) Η συλλογή πληροφοριών και η κατάρτιση μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητες του 

Ο.Α.Τ.Α.Π. 



Οι Ειδικοί Εισηγητές συμμετέχουν ως Εισηγητές άνευ ψήφου στα όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π. 

κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχουν συντάξει πρόταση-εισήγηση. 

3. Άμεσος προϊστάμενος των Ειδικών Εισηγητών είναι ο Πρόεδρος ή, μετά από σχετική 

εξουσιοδότηση, ένα από τα μέλη του Δ.Σ 

Β.  Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του οικείου τμήματος του Δ.Σ. του 

Ο.Α.Τ.Α.Π, από πίνακες κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές 

ειδικότητες που καταρτίζονται από τις αρμόδιες Ε.Ε, με βάση τους πίνακες όλων των 

Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, οι οποίοι περιέχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη διδακτικού προσωπικού κάθε 

Τμήματος, ή Σχολής αντίστοιχα, που εξεδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Ο αριθμός των 

προσλαμβανόμενων Ακαδημαϊκών Συμβούλων ανά ειδικότητα εξαρτάται από τον αριθμό 

των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής ανά ειδικότητα.  

Σε έναν τουλάχιστον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο  για κάθε περίπτωση ανατίθεται από τον 

Πρόεδρο η επεξεργασία των στοιχείων φακέλων υποψηφίων για την υποβολή σχετικής 

εισήγησης, ειδικότερα σε θέματα αναγνώρισης της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Για τη σύγκριση τίτλων σπουδών της 

αλλοδαπής με τα αντίστοιχα ή συγγενέστερα, κατά ειδικότητα, πτυχία των ελληνικών 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαμορφώνεται εκάστοτε εισήγηση που 

περιλαμβάνει τις βασικές γνωστικές ενότητες της ειδικότητας που θεωρούνται αναγκαίες 

στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Την εισήγηση αυτή των Ακαδημαϊκών Συμβούλων 

συνεκτιμά ο Ειδικός Εισηγητής προκειμένου να διαμορφώσει τη δική του εισήγηση επί του 

αιτήματος. 

Οι μηνιαίες αποδοχές των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και η κατά υπόθεση αποζημίωσή τους 
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Τ.Α.Π. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 12 

Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών 

1.      Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Τ.Α.Π διαρθρώνονται σε τρεις Διευθύνσεις ως εξής : 

i) Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων  



ii) Διεύθυνση Πληροφόρησης και  

ιιι) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 

2.      Η Διεύθυνση Αναγνώρισης Τίτλων περιλαμβάνει έξι (6) Τμήματα: ι) Τμήμα 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών, ιι) Τμήμα Θετικών Επιστημών, ιιι) Τμήμα 

Επιστημών Υγείας, iv) Τμήμα Νομικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Επιστημών και v)Τμήμα 

Πολυτεχνικών και Γεωτεχνικών Επιστημών, vi) Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών.  

3.      Ιδρύεται και στελεχώνεται αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του 

Προέδρου. 

4.      Ιδρύεται και στελεχώνεται ειδικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π στη Θεσσαλονίκη, του οποίου οι 

αρμοδιότητες καθορίζονται με αποφάσεις του ΔΣ. Για τον σκοπό αυτό στο γραφείο 

Θεσσαλονίκης δύνανται να αποσπώνται με εισήγηση του ΔΣ του Ο.Α.Τ.Α.Π. και έγκριση του 

ΥΠΕΠΘ υπάλληλοι κάθε κατηγορίας της υπαλληλικής δυνάμεως του κεντρικού Ο.Α.Τ.Α.Π. 

5. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, μετά από πρόταση του Δ.Σ., είναι δυνατή η ίδρυση και 

λειτουργία παραρτημάτων του Ο.Α.Τ.Α.Π και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας πλην της 

Θεσσαλονίκης.  

Άρθρο 13 

Προσωπικό - Θέσεις - Προσόντα  

1. Με Π. Δ/τα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα 

προσόντα διορισμού, κατά κλάδο ή θέση, του μονίμου προσωπικού του Ο.Α.Τ.Α.Π, οι 

οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις είκοσι πέντε (25). Με όμοια Π 

Δ/τα, καθορίζονται η ειδικότερη οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και διαχείριση των 

Υπηρεσιών του Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών. 

2.      Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3.      Στον Ο.Α.Τ.Α.Π (στο κεντρικό κατάστημα Αθηνών και στα παραρτήματά του) δύνανται 

να μετατάσσονται, να αποσπώνται ή να μετακινούνται και να ασκούν διοικητικά ή άλλα 

καθήκοντα που θα τους ανατεθούν έως είκοσι πέντε (25) υπάλληλοι που υπηρετούν ως 

μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Η 

μετάταξη, η μετακίνηση ή η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή 



ειδική διάταξη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία της οργανικής θέσης του 

υπαλλήλου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα 

από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Τ.Α.Π. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων 

συνυπολογίζεται και προσμετράται για τις προαγωγές του υπαλλήλου. 

4.Στον Ο.Α.Τ.Α.Π συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά μία (1). Το 

Δικαστικό Γραφείο του Ο.Α.Τ.Α.Π έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324). Οι δικηγόροι που μέχρι τη δημοσίευση 

του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο ΔΙΚΑΤΣΑ και το ΙΤΕ παρέχουν αυτές στον Ο.Α.Τ.Α.Π 

με την ίδια έννομη σχέση.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 Άρθρο 14 

Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών  

1.      Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ο.Α.Τ.Α.Π για αναγνώριση τίτλου 

σπουδών που κατέχει είτε μόνον για «ισοτιμία χωρίς αντιστοιχία» είτε για «ισοτιμία και 

αντιστοιχία», είτε και για τα δύο είδη αναγνώρισης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 

όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα που καθορίζονται  από αποφάσεις των οργάνων 

του Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. Το έντυπο αυτό αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/86. Για κάθε αίτημα αναγνώρισης τίτλου υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Τα 

υποβαλλόμενα έντυπα/δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στον αιτούμενο την 

αναγνώριση. Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Τ.Α.Π μπορούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, να 

ζητούν την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και να καλέσουν τον αιτούντα σε 

συνέντευξη για να δώσει συμπληρωματικές επεξηγήσεις.  

2.      Ο Πρόεδρος αναθέτει τον φάκελο του αιτούντος στον καθ’ ύλη αρμόδιο Ειδικό Εισηγητή, 

ο οποίος, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει έκθεση – 

πρόταση επί του αιτήματος.  

α) Στις περιπτώσεις όπου αιτείται η αναγνώριση  «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» ή 

«ισοτιμίας και αντιστοιχίας» για πανομοιότυπες με προηγούμενες περιπτώσεις και για 

περιπτώσεις με προκαθορισμένο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων, ο φάκελος εισάγεται 

στον Πρόεδρο για έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του 



Προέδρου με την πρόταση του υπαλλήλου – Ειδικού Εισηγητή, ο Πρόεδρος εισάγει την 

περίπτωση στην αρμόδια Ε.Ε. για τελική απόφαση.  

β) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται μόνον «ισοτιμία χωρίς αντιστοιχία», ο φάκελος 

εισάγεται στην αρμόδια Ε.Ε. για θετική ή απορριπτική απόφαση. Οι απορριπτικές 

αποφάσεις, είτε γιατί το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο δεν είναι αναγνωρισμένο στη 

χώρα που λειτουργεί είτε γιατί το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε ο αιτών είναι 

ελλειμματικό, για να εκτελεστούν, πρέπει να είναι ομόφωνες, άλλως η περίπτωση 

εισάγεται στο οικείο Τμήμα για τελική απόφαση.  

γ) Στις νέες περιπτώσεις όπου αιτείται «ισοτιμία και αντιστοιχία», εφ’ όσον έχει προηγηθεί 

«ισοτιμία χωρίς αντιστοιχία» ένας Ακαδημαϊκός Σύμβουλος της αντίστοιχης ή συναφούς 

ειδικότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Ειδικό Εισηγητή εισηγείται κατά πόσον:  

Ι) Μπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιμία και αντιστοιχία» χωρίς πρόσθετα μαθήματα, ή  

ιι) μπορεί να χορηγηθεί η «ισοτιμία και αντιστοιχία» με συμπληρωματική εξέταση σε 

συγκεκριμένα μαθήματα.  

 Ο αρμόδιος Ειδικός Εισηγητής διαβιβάζει στη συνέχεια την εισήγηση στην αρμόδια Ε.Ε. 

για τελική απόφαση.  

3.      Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης αναφέρει το επίπεδο του τίτλου και παρέχει πληροφορίες για 

το περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα 

νόμο και τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού.  

Στο έντυπο των πιστοποιητικών, πρέπει να δίνεται, σε περίοπτη θέση, ο ορισμός του 

όρου «ισότιμος χωρίς αντιστοιχία» και του όρου «ισότιμος και αντίστοιχος». 

 Ο Πρόεδρος τηρεί μητρώο χορηγούμενων πιστοποιητικών θετικής και αρνητικής 

αναγνώρισης.   

4.      Η απάντηση των αρμοδίων οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π, θετική ή αρνητική, δίνεται γραπτώς 

στον αιτούμενο την αναγνώριση, για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιμίας χωρίς 

αντιστοιχία» το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και για τις περιπτώσεις 

«ισοτιμίας και αντιστοιχίας» η διαδικασία για τον καθορισμό των τυχόν απαιτούμενων 

συμπληρωματικών μαθημάτων θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) 

ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγκέντρωσης των 

απαραίτητων στοιχείων. 



5.      Με την υποβολή της αίτησης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που καθορίζονται με ΚΥΑ 

των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 περιπτ. 

δ  του παρόντος νόμου.  

Άρθρο 15 
Διαδικασία Επανεξέτασης 

1.      Ο αιτούμενος την αναγνώριση που δεν ικανοποιείται με την απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων του Ο.Α.Τ.Α.Π αναφορικά με τον τίτλο σπουδών που υπέβαλε για αναγνώριση, 

δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τμήμα του Δ.Σ. αίτηση για επανεξέταση του θέματος, 

μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω απόφασης, 

παραθέτοντας τους λόγους της αίτησης για επανεξέταση και προσκομίζοντας τυχόν νέα 

στοιχεία. 

2.      Σε περίπτωση που η ίδια Εκτελεστική Επιτροπή, που εξέτασε αρχικά το θέμα, δεν 

ικανοποιεί το σχετικό αίτημα, το αρμόδιο Τμήμα καταρτίζει Ειδική Επιτροπή 

Επανεξέτασης, η οποία απαρτίζεται από το μέλος του ΔΣ που ανήκει στον αντίστοιχο ή 

συγγενή κλάδο προς αυτόν που ανήκει ο κρινόμενος τίτλος σπουδών, έναν Ακαδημαϊκό 

Σύμβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και έναν 

Ειδικό Εισηγητή, για επανεξέταση του θέματος και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο 

Τμήμα. Στις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης δεν συμμετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν 

κατά πρώτον το υπό κρίση θέμα. Το οικείο Τμήμα, αφού μελετήσει τις εισηγήσεις της  

Επιτροπής, αποφαίνεται για το θέμα εντός ενός μηνός από της υποβολής της αίτησης για 

επανεξέταση και πληροφορεί σχετικά τον αιτούμενο την αναγνώριση.  

3.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επανεξέτασης, ο αιτούμενος για την αναγνώριση έχει 

δικαίωμα και δεύτερης αίτησης επανεξέτασης εφόσον έχει να προσκομίσει νέα στοιχεία για 

την υπόθεσή του.  

4.Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη που 

καθορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

Άρθρο 16 
Παροχή πληροφοριών και διαδικασία 

1.Ο Ο.Α.Τ.Α.Π είναι ο αρμόδιος φορέας για την παροχή πληροφοριών που ζητούν πολίτες και φορείς 
της αλλοδαπής για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 



2. Ο Ο.Α.Τ.Α.Π επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά τόσο με τα ιδρύματα και τα 

προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής όσο και για τα ισχύοντα και 

τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. Στόχος 

της πληροφόρησης αυτής είναι να γνωρίζει ο πολίτης που προτίθεται να σπουδάσει ή που 

ήδη σπουδάζει σε εκπαιδευτικά  ιδρύματα της αλλοδαπής όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο 

τίτλος σπουδών που θα του απονεμηθεί να είναι αναγνωρίσιμος τόσο στο επίπεδο όσο και 

στο είδος της αναγνώρισης που επιθυμεί. 

3.Η εν λόγω πληροφόρηση του κοινού γίνεται μέσω παντός πρόσφορου μέσου, 

άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, όπως είναι η απευθείας 

σύνδεση του Ο.Α.Τ.Α.Π με άλλα κέντρα πληροφόρησης πολιτών, η έκδοση ενημερωτικών 

εντύπων, οι ανακοινώσεις και ενημερωτικές συζητήσεις στα ΜΜΕ, η διενέργεια ημερίδων 

κ.τ.ό. 

4. Η παροχή πληροφοριών σε ατομικά ερωτήματα των πολιτών μπορεί να γίνει και σε γραπτή 

μορφή κατόπιν γραπτής αίτησης. Το περιεχόμενο της γραπτής απάντησης, καθορίζεται, 

ανάλογα με το είδος του ερωτήματος από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή ή το οικείο 

Τμήμα μετά από γραπτή εισήγηση του αρμόδιου Ειδικού Εισηγητή. Το περιεχόμενο αυτό 

δεσμεύει τον Ο.Α.Τ.Α.Π απέναντι στον αιτούμενο την πληροφόρηση. Η κάθε αίτηση για 

γραπτή πληροφόρηση δεν μπορεί να αναφέρεται σε περισσότερα των δύο προγραμμάτων 

σπουδών. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο που καθορίζεται με τη 

διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 14. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 17 

Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ - Μεταβατικές διατάξεις  

1.Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) που είχε 

συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.741/77, (314 Α΄). Η δημόσια υπηρεσία  με τον τίτλο «Ινστιτούτο  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» παύει να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 παρ. 2 δ) του Ν. 

1404/1983, όπως αυτός ισχύει σήμερα.  

2.      Ο  Ο.Α.Τ.Α.Π αυτοδικαίως υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του 

ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και τα αρχεία του ΔΙΚΑΤΣΑ και 

του ΙΤΕ μεταβιβάζονται και περιέχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του ιδρυομένου με το 

νόμο αυτό Ν.Π.Δ.Δ. 



3.      Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και δίκες στις οποίες διάδικος είναι το ΔΙΚΑΤΣΑ και 

το ΙΤΕ, συνεχίζονται από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. 

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΔΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, στο εξής νοείται ο Ο.Α.Τ.Α.Π  

5. Οι αρμοδιότητες των οργάνων Διοίκησης του Ο.Α.Τ.Α.Π, μέχρι την συγκρότησή τους, κατά 

το άρθρο 7 του παρόντος, ασκούνται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 

Πρόεδρο που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

από καθηγητές των επιστημονικών κλάδων του άρθρ. 7 παρ. 1 εδ α΄ του παρόντος.  

6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι (20) θέσεων Ειδικών Εισηγητών τουάρθρου 11 παρ. Α 1 

του παρόντος, μπορούν να αποσπώνται στο Ο.Α.Τ.Α.Π, με τη διαδικασία της παραγράφου 3 

του άρθρου 13 του παρόντος, ισάριθμοι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων και μελών ΔΕΠ και άλλου προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ειδικών Εισηγητών. 

7. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου 

διαδικασίας και την επιλογή των Ειδικών Εισηγητών του Ο.Α.Τ.Α.Π με απόφαση του Δ.Σ. 

δύνανται να επιλέγονται ως Ειδικοί Εισηγητές προταθέντες επιτροπών του άρθρου 5 ν. 

741/1977, έτους 2004. 

8.      Οι μόνιμοι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο 

ΔΙΚΑΤΣΑ και στο ΙΤΕ εντάσσονται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία  (Κ.Υ.) του Υπουργείου. Στη 

συνέχεια, εντός ενός (1) έτους, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά 

από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, είτε εντάσσονται οριστικά 

σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ είτε μετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές 

θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ ή σε υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή 

οργανισμούς αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, εκτός του Ο.Α.Τ.Α.Π. Σχετικές αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο προεχόντως 

λαμβάνει υπόψη της υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις μεταφέρονται 

οι θέσεις που κατείχαν στο ΔΙΚΑΤΣΑ και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις 

υπηρεσίες που εντάσσονται. Οι θέσεις με σύμβαση αορίστου χρόνου του ΔΙΚΑΤΣΑ και 

του ΙΤΕ μεταφέρονται ως προσωποπαγείς στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ και καταλαμβάνονται 

από τους υπαλλήλους που τις κατείχαν, οι οποίοι εντάσσονται οριστικά στο ΥΠΕΠΘ. Οι 

συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου παραμένουν μέχρι τη λήξη του 

συμφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζομένων παρέχονται στον 

Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Άρθρο 18 

Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π 



Πόροι του Ο.Α.Τ.Α.Π είναι : 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

β) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως 

παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

γ) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.  

δ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο κάθε 

υποψήφιος για αναγνώριση «ισοτιμίας χωρίς αντιστοιχία» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» 

τίτλου σπουδών ή για παροχή γραπτής πληροφόρησης ή για συμμετοχή στις εξετάσεις του 

Ο.Α.Τ.Α.Π υποχρεούται να καταβάλει στη Γραμματεία, μαζί με τα δικαιολογητικά του. Τα 

έσοδα από τις πηγές αυτές κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και μπορούν να διατίθενται με 

απόφαση του Δ.Σ., για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Ο.Α.Τ.Α.Π. Μέχρι την 

έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. το ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ύψος που μέχρι τώρα 

καταβαλλόταν με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση τίτλων σπουδών στο 

ΔΙΚΑΤΣΑ.  

Άρθρο 19  

Εξετάσεις σε προκαθορισμένο αριθμό μαθημάτων για χορήγηση “ισοτιμίας και αντιστοιχίας” πτυχίων 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, και άλλων κατηγοριών 

1. Η αναγνώριση της “ισοτιμίας και αντιστοιχίας” των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που 

χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην υπ’ αριθμ. 

Φ.8/37895/Β3 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαδικασία και 

στα μαθήματα που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002. Εξαίρεση από τη 

διαδικασία αυτή χορηγείται με αποφάσεις του ΔΣ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 

4 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

είναι δυνατός ο περιορισμός ή η σύμπτυξη των εν λόγω μαθημάτων. Με απόφαση ΔΣ του 

Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την παραπάνω διαδικασία πτυχιούχοι ανωτάτων 

ιδρυμάτων με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. 

2. Το εν λόγω σύστημα εξετάσεων είναι δυνατό, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από 

πρόταση του ΔΣ του Ο.Α.Τ.Α.Π., να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα. Με τις 

ίδιες αποφάσεις ορίζονται και λεπτομέρειες κατά προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της κάθε 



Σχολής ή Τμήματος. Τα προς εξέταση μαθήματα καθορίζονται κατά τη διάταξη του άρθρου 9 

περιπτ. ε του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 20 
Καταργούμενες διατάξεις 

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 741/77 και του Ν. 1404/1983 

καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει με διαφορετικό 

τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο αυτό.  

Άρθρο 21  

Ισχύς  

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


