Άρθρο 4 ΝΟΜΟΣ 3328/2005
Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων
Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και
αντίστοιχοι».
1 . Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:
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. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας
της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου»
(openuniversity), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distancelearning) και «εξωτερικών
πτυχίων» (externaldegrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν
ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία
παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που
απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με
αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση
διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα
άλλα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
β) Ολο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η
διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που
απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών
μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών
υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε
συνδυασμό αυτών.
Σημ .: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ.17 Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193/17.
9.2013 και με το άρθρο 82 παρ.7 του ν.4485/2017
2 . Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που
αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της
ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία
και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του
πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή
δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με
πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς
διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής
είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του οικείου Τμήματος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) του Οργανισμού, να
χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη
συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται
υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές
μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η
τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίησή του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης
εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.
3 . Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και

προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και
επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά
μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.
Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε
συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση
τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή
μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του
προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι
τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του
τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα
μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο
Τμήμα του ∆.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής
Επιτροπής (Ε.Ε.).
4 . Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο
επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του
ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από
τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό
τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το
συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής
συνιστά παράβαση καθήκοντος.
5 . Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα
ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την
αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον
έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις
μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η
δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με
ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει
για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό
επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του
γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την
επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική
βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των
εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του ∆.Σ. του
Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.
6 . Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται
συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που
αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.
7 . Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.
8 . Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους
οποίους μετέχει η Ελληνική ∆ημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους
σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εφαρμοζόμενων αναλογικά των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.
9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού και
κινηματογράφου ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ο οποίος απονεμήθηκε μετά
από εισαγωγή και φοίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακού

από εισαγωγή και φοίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακού
προγράμματος του εν λόγω Α.Ε.Ι., αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή
προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα
απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και
ββ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
β. ∆ιδακτορικό δίπλωμα μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού και
κινηματογράφου ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς
χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την
προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της
παραγράφου αυτής.
Σημ .: όπως η παρ.8 προστέθηκε με το άρθρο 76 Ν.4310/2014, ΦΕΚ Α 258/8.
12.2014,η δε παρ.9 προστέθηκε με το άρθρο 29 Ν.4386/2016 ,τροποποιήθηκε με
το άρθρο 25 παρ.1 Ν.4452/2017

