
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1847
19 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 87733/ΙΑ
Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέ−

τρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμι−
ας Eκπαίδευσης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανα−
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄)
και 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τον 
προσδιορισμό των όρων και της διαδικασίας διενέργειας 
αντισταθμιστικών μέτρων που επιβάλλονται βάσει του 
άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 στους ενδιαφερόμενους να 
αποκτήσουν πρόσβαση στο επάγγελμα του εκπαιδευτι−
κού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια της δοκιμασίας 
επάρκειας και την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η ως άνω Γενική Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για 
την αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας και της πρα−
κτικής άσκησης προσαρμογής και την γνωστοποίηση 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στο Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του 
άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, προκειμένου το τελευταίο 
να αποφασίσει επί αιτημάτων αναγνώρισης επαγγελ−
ματικών προσόντων.

Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση προσαρμογής

1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται 
κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου σε ιδιωτική ή δημόσια 
σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κατά περίπτωση, της επιλογής του ενδιαφερομένου, 
εφόσον τούτο είναι δυνατό. Η συγκεκριμένη σχολική 
μονάδα ορίζεται φορέας απασχόλησης για την πραγ−
ματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής με 
απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του 
Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου. 

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει παρακολούθηση και 
πραγματοποίηση διδασκαλίας εκ μέρους του ασκού−
μενου σε σχολικές τάξεις ή εργαστήρια. Το ακριβές 
περιεχόμενο και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής καθορίζονται με την πράξη του Σ.Α.Ε.Π. 
περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων. 

Ο Διευθυντής του σχολείου που έχει ορισθεί φορέ−
ας απασχόλησης ορίζει εκπαιδευτικό αντίστοιχης ει−
δικότητας ως υπεύθυνο υπό την επίβλεψη του οποίου 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής. Ο 
υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνιαία Έκθεση Αξιο−
λόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί στην αρμόδια 
αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2. Αν στον ενδιαφερόμενο 
έχει επιβληθεί με την απόφαση επιβολής αντισταθμιστι−
κών μέτρων πρακτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας 
μικρότερης των έξι μηνών, η σχετική έκθεση αξιολόγη−
σης συντάσσεται από τον υπεύθυνο και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 με την 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 

2. Η αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 τηρεί 
«Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο αναγράφονται ο αριθ−
μός πρωτοκόλλου και ημερομηνία δήλωσης έναρξης 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία της 
σχολικής μονάδας – φορέα απασχόλησης που θα πραγ−
ματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής, καθώς 
και τα στοιχεία του υπεύθυνου του φορέα. 
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Στο Βιβλίο Ασκουμένων επίσης καταχωρείται και η έκ−
θεση αξιολόγησης της προόδου της πρακτικής άσκησης, 
που συντάσσεται από τον υπεύθυνο, ο οποίος επιβλέπει 
την πρακτική άσκηση προσαρμογής, σύμφωνα με τα δύο 
τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.

3. Η αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 ορίζει 
υπάλληλό της ως Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης 
Προσαρμογής, ο οποίος ελέγχει σε τακτά χρονικά δι−
αστήματα αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, 
ενημερώνοντας σχετικά το «Βιβλίο Ασκουμένων» που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2. Επίσης, ο Συντονι−
στής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα όπου 
πραγματοποιείται η άσκηση για τυχόν προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής και συνυπογράφει 
με τον υπεύθυνο του φορέα το πιστοποιητικό ευδόκιμης 
άσκησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 

4. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο 
άρθρο 2 με δήλωση του αιτούντα, η οποία συνοδεύεται 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), 
υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για 
το γνήσιο της υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση ανα−
φέρονται: 

αα) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής και 

ββ) το όνομα του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχο−
λείου, ο οποίος επιβλέπει την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. 
περί της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του 
προσδιορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής,

γ) Αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα προς το 
Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010. 

γ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου 
κατά του κινδύνου ατυχήματος.

5. Ύστερα από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκη−
σης προσαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προ−
σκομίσει στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 
πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που εκδίδεται από τη 
σχολική μονάδα − φορέα στην οποίο αυτή έχει πραγ−
ματοποιηθεί. 

6. Με βάση το πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που 
ορίζεται στο άρθρο 2 χορηγεί στον ασκούμενο «Βε−
βαίωση Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής», ο τύπος 
της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης. 

7. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη χορηγηθείσα 
βεβαίωση στο Σ.Α.Ε.Π. για την έκδοση της απόφασης 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του 
π.δ. 38/2010. 

8. Σε περίπτωση μη ευδόκιμης άσκησης, ο ενδιαφερό−
μενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει την 
πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Άρθρο 4
Δοκιμασία επάρκειας

1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται ενώπιον Ειδι−

κής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, από τα ακόλουθα μέλη:

α) Δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του ίδιου ή συναφούς με το 
προς εξέταση γνωστικού αντικειμένου, με τους ανα−
πληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από τον Πρύτα−
νη ή τον Πρόεδρο του οικείου ιδρύματος, ύστερα από 
σχετική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αν τα ως άνω μέλη δεν 
προταθούν εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 
σχετικής πρόσκλησης, ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζει τα μέλη της περί−
πτωσης αυτής χωρίς την πρόταση των οικείων ιδρυ−
μάτων. Ένας των ως άνω μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ορίζεται 
πρόεδρος της επιτροπής.

β) Ένα μέλος του Σ.Α.Ε.Π., με το νόμιμο αναπληρωτή 
του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Συμβου−
λίου.

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Τμήμα−
τος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Δι−
εύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κ.Υ. του Υπουργείου 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση και διεξα−

γωγή εξετάσεων ύστερα από την επιβολή και επιλογή 
από τον αιτούντα του συγκεκριμένου αντισταθμιστικού 
μέτρου από το Σ.Α.Ε.Π., η σύνταξη σχετικού πίνακα επι−
τυχόντων, καθώς και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
στο Σ.Α.Ε.Π.

3. Η διαδικασία δοκιμασίας επάρκειας είναι γραπτή 
και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.

4. Το αντικείμενο της δοκιμασίας επάρκειας περιο−
ρίζεται σε έναν ή περισσότερους τομείς γνώσεων για 
τους οποίους απαιτείται η υποβολή του αιτούντα σε 
αντισταθμιστικά μέτρα, σύμφωνα με την απόφαση του 
Σ.Α.Ε.Π.

5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας 
επάρκειας ορίζεται από την επιτροπή και ανακοινώ−
νεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δοκιμασίας. Με την ίδια ανακοίνωση 
παρέχεται κάθε πληροφορία σχετικά με τη διεξαγωγή 
της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ιδίως ο ακριβής χρόνος 
και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας, τα βοηθήματα 
που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι 
κατά την εξέτασή τους κ.λπ. 

6. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων γίνεται από την 
επιτροπή σε βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το 
δέκα. Επιτυχών θεωρείται αυτός που έλαβε βαθμό ίσο 
ή μεγαλύτερο του πέντε. 

7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται γραπτώς δύο 
φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Οκτώ−
βριο. Τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται εντός μηνός 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας και 
κοινοποιούνται ταυτόχρονα στο Σ.Α.Ε.Π.

8. Για την συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας 
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που 
ορίζεται στο άρθρο 2 σχετική αίτηση, που συνοδεύεται 
από ακριβές αντίγραφο της πράξης του Σ.Α.Ε.Π. με την 
οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτού−
ντα, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης του τελευταίου 
προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επελέγη το αντισταθμι−
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στικό μέτρο της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010. 

9. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύνα−
ται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει την δοκιμασία 
επάρκειας.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης 
βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−

γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην 
αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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