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2008 Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 
23/4/2008 (2018/C 111) 

Σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων 
για τη διά βίου μάθηση 

 

2009 Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, 18/6/2009  
(2009/C 155/02)  

θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστωτικών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET)  

 

2010 Νόμος 3879/2010 (Α’ 
163/21-9-2010)  

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης στην 
Ελλάδα»  

Θεσμική κατοχύρωση σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων  
Άρθρο 16 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 1. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων αναγνωρίζονται και συσχετίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
όλων των μορφών τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης 
μάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται και να κατατάσσονται σε επίπεδα κατ’ 
αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 2. Το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων μπορεί να εξειδικεύεται σε κλαδικά πλαίσια προσόντων. 3. 
Την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, καθώς και το συντονισμό των εμπλεκομένων με το Πλαίσιο αυτό, 
όπως είναι οι εκπρόσωποι σε εθνικά και κοινοτικά συλλογικά όργανα, οι φορείς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιμελητήρια, ασκεί η 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 4. Με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π., καθορίζονται: α) οι όροι 
διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και, ιδίως, τα 
θέματα που αφορούν την αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
και με διεθνή κλαδικά προσόντα και τη δημιουργία κλαδικών περιγραφικών 
δεικτών, β) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης των 
προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και 
επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν την 
αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους και γ) οι προϋποθέσεις, οι 
όροι και η διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων, 
περιλαμβανομένων των προδιαγραφών, των οργάνων και της διαδικασίας του 
συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των λειτουργιών τους και 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και οι όροι παροχής των 
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υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένου του συστήματος ελέγχου 

2010 ΠΔ 38/2010 (Α’ 78) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. 

Άρθρο 49α – Κοινό Πλαίσιο Εκπαίδευσης 
 

2011 Νόμος 4009/2011 (Α’ 
195/6-9-2011) 

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Άρθρο 32-Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του 
προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή 
εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, 
τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1466), καθώς 
και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχισή του με εκείνα του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου 
Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. 
 
Άρθρο 46 Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης  
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται 
περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) οι όροι διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, ιδίως, τα θέματα που 
αφορούν τη σχέση του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχισή 
του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης, καθώς και το 
Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.» 

2013 Νόμος 4115/2013 (Α’ 
24/30-1-2013)  

Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις 

ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 1 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων  
Σκοποί :  … γ) η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και 
η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η αντιστοίχιση των 
προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη τυπικής 
εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών 
προσόντων και η δημιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του 
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Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

2014 Νόμος 4283/2014 (Α’ 
189/10-9-2014) 

 

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου 
Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και 
άλλες διατάξεις. 

Με τροποποίηση Νόμου 4186/2013, θεσμοθετήθηκε η κατάταξη στο Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων των παρακάτω τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(προσόντων) :  

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση,  

β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους 
των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),  

γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το 
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης 
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,  

δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,  

ε. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από 
πιστοποίηση,  

στ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση.  

2014 Νόμος 4310/2014 (Α’ 
258/8-12-2014) 
 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 22 - Το άρθρο 12 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
1.Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» του ΕΠΑ.Λ. 
χορηγείται: α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 
4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους 
αποφοίτους της Γ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
ενδοσχολικές εξετάσεις και β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους 
της Γ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές 
εξετάσεις. 
2.Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής 
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του παρόντος. 

2016 Σύσταση Συμβουλίου Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων:  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4186%2F2013
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19/12/2016 (2016/C 
484/01) 

Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους 

2016 Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 
8585/2016 
(Β’ 3322/17-10-2016) 

Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020. 

Ο δικαιούχος να κατέχει Τίτλο Σπουδών/Πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, 
τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι τίτλοι σπουδών/ 
πτυχίων επιπέδων 3-5 πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια με τον 
προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης κάτι το οποίο δεν απαιτείται για 
τους τίτλους επιπέδου 6 ή ανώτερου επιπέδου. Ισχύει η εξής αντιστοίχιση 
πτυχίων/διπλωμάτων για τα επίπεδα 3-8 … 

2017 Σύσταση Συμβουλίου 
22/5/2017 (2017/C 
189/03) 

Σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση και με την κατάργηση της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23/4/2008 

 

2017 ΠΔ 51/2017 (Α’ 82/9-6-
2017) 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20/11/2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 
22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(‘κανονισμός ΙΜΙ’, ΕΕ L 316, σ. 1)” και 
τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). 

ΆΡΘΡΟ 1 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΣΕ ΠΔ 38/2010): 
2. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: …. δ) το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης βασίζεται στα 
επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα II της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ΕΠΕΠ για τη διά 
βίου μάθηση (EE C 111, σ.1) 
 
 

2017 Ν. 4473/2017 (Β’ 78/30-5-
2017) 

 Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση 
και μαθητεία, παρ. 1.β -  οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης 
μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το 
οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό 
την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας 
επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
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2017 Νόμος 4485/2017 (Α’ 
114/4-8-2017) 
 
 
 

Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 1 - Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου 
Ιδρύματος και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 
Άρθρο 46 – Θέσπιση Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων ΤΕΙ- παρ.1. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. 
και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά 
εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος 
επιπέδου 7του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων υπό 
προϋποθέσεις 

2017 Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.Αριθμ. 
26412 (Β’ 490/20-2-2017) 

Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων 
Σπουδών της ΕΕΚ. 

Άρθρο 2 - Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα 
της μάθησης, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής της, και αναφέρονται σε 
γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να 
κατέχει, να κατανοεί και είναι ικανός να εφαρμόσει μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, σε ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο 
Εθνικό Επίπεδο Προσόντων. 
Άρθρο 3 - Τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα 
πρέπει να συνδεθούν με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και κατ' επέκταση 
με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προσόντων (EQF). Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
περιέχει οκτώ επίπεδα, με βάση τα οποία κατατάσσονται: α) οι απόφοιτοι του 
Δευτεροβάθμιου Κύκλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο επίπεδο 4 και β) 
οι απόφοιτοι του Μεταδευτεροβάθμιου Κύκλου της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο επίπεδο 5, μετά 
από πιστοποίηση 

2017 ΚΥΑ Αριθμ. 26381 (Β’ 
490/20-2-2017) 
 

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Άρθρο 12 - Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» 
λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των 
προσόντων τους 
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2017-
2018 

ΚΥΑ Φ7/136312/Δ4/2017 - 
ΦΕΚ 2859/Β/21-8-2017 

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Πτυχίο Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ επιπέδου 5 

ΚΥΑ 90050/Υ2/2018 -ΦΕΚ 
2007/Β/4-6-2018  
 

Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων 
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) 

ΚΥΑ 889/Υ2/138782/2018 
– ΦΕΚ 3672/Β/28-8-2018  

Τροποποίηση της αριθμ. 90050/2018 (Β΄ 
2007) κοινής απόφασης «Σύστημα 
πιστοποίησης των αποφοίτων του 
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.)» 

ΚΥΑ Φ7/155762/Δ4/2018 - 

ΦΕΚ 4191/Β/24-9-2018 

Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

2018 Νόμος 4512/2018 (Α’ 
5/17-1-2018) 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 244 - Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: 
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος 
Για Κομμωτή - Κουρέα: 
α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
≪Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών≫ ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών 
≪Κομμωτικής Τέχνης≫ ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες 
προϋπηρεσία. 
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 
2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου σπουδών ≪Κομμωτικής Τέχνης≫ ή 
ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. 
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 
ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. ≪Κομμωτικής Τέχνης≫ ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. 
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 
3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας ≪Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης≫ 
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ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. 
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
≪Κομμωτικής Τέχνης≫, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ 
τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις 
και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται 
στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Λυκείων και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. 
στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 
5 που χορηγείται στους αποφοίτους του ≪Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας≫ 
Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: 
α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, 
ειδικότητας Σ.Ε.Κ., ≪Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών 
και Ονυχοπλαστικής≫ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. 
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ≪Αισθητικός Ποδολογίας και 
καλλωπισμού νυχιών≫ ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ≪Τεχνικός Αισθητικός 
Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής≫ ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής 

2018 Σχετικές Αποφάσεις 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για υπαγωγή 
τμημάτων Πολυτεχνικών 
Σχολών σε διατάξεις 
άρθρου 46 νόμου 
4485/2017 (ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου integrated 
master) 

 «Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται 
στα τμήματα:  …. Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ……………… 
Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα 
εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων» 

2018 Νόμος 4521/2018 (Α’ 
38/2-3-2018) 

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 8 - Μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία 
παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων. 
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Άρθρο 19 - Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πρώτος κύκλος σπουδών 
συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει 
μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και 
ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» 

Άρθρο 28 - Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), 
αντικαθίσταται ως εξής: «Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους 
του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής 
εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την 
προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.» 

Άρθρο 42 - Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 
114) μετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τμήματος,» και πριν τις λέξεις «αν στο 
πρόγραμμα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου» 

2018 Σχετικές αποφάσεις 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.για 
Προγράμματα Σπουδών 
ειδικοτήτων …… για το 
«Μεταλυκειακό έτος - 
Τάξη μαθητείας». 

 Απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, Περιγραφή 
επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων ειδικότητας (επίπεδο 5 βάσει Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων) 

2018 Σχετικές αποφάσεις 
Συγκλήτων Πανεπιστημίων 
για Κανονισμό 

 Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ) 
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Διδακτορικών Σπουδών, 
π.χ. Έγκριση του 
Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος 
Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης 
της Σχολής 
Χρηματοοικονομικής και 
Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
(ΥΑ 20180999/2018 – 
Β’/729) 

2018 Σχετικές αποφάσεις 
Συγκλήτων Πανεπιστημίων 
για Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών σπουδών 
(μόνο σε Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς έως 21/12/2018 
έρευνα), π.χ. Έγκριση 
Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
με τίτλο «Οικονομικά της 
Εκπαίδευσης». (ΥΑ 
20184580/2018 – Β’/3367) 

 Τα Π.Μ.Σ. οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ). 
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2018 N.4559/2018 (Α 142/2018)  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις. 
 

Άρθρο 25 - Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση 
αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους 
Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αδειών των 
κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, επιπέδου 5.». 

2019 Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 
160/2019 
(Β’ 18/14-1-2019) 
 

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020 

άρθρο 4, παρ. 10 Επαρκή Επαγγελματικά προσόντα 
Ο δικαιούχος να κατέχει Τίτλο Σπουδών/Πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, 
τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι τίτλοι σπουδών/ 
πτυχίων επιπέδων 3-5 πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια με τον 
προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης κάτι το οποίο δεν απαιτείται για 
τους τίτλους επιπέδου 6 ή ανώτερου επιπέδου. Ισχύει η εξής αντιστοίχιση 
πτυχίων/διπλωμάτων για τα επίπεδα 3-8 – ακολουθεί πίνακας με αντίστοιχα 
επίπεδα ΕΠΠ 

2019 Υπουργική Απόφαση 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 
Φ11/3245/Δ4 (Β’ 32/16-1-
2019) 

Προγράμματα Σπουδών για το 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Αποφοίτων του 
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης 
μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. ειδικοτήτων: 
«Γραφικών Τεχνών», «Υπάλληλος 
Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων 
και Τηλεπικοινωνιών», «Τεχνικός 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», 
«Βοηθός Φυσικοθεραπευτή», 
«Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων», «Βοηθός Ιατρικών - 
Βιολογικών Εργαστηρίων», «Τεχνικός 
Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και 
Κλιματισμού» και ρύθμιση θεμάτων 
οργάνωσης και λειτουργίας. 

Άρθρο 1 – σύνδεση με επίπεδο 5 του ΕΠΠ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του 
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα 
πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. 
και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας 
(Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) 
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα 
επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και 
περιγράφονται ως εξής: • Γνώσεις: Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, 
αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και 
έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. • Δεξιότητες: Κατέχουν ευρύ 
φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα. • Ικανότητες: Μπορούν να 
διαχειρίζονται και να επιβλέπουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή 
διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. 
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Μπορούν να αναθεωρούν και να αναπτύσσουν τόσο την προσωπική τους 
απόδοση όσο και άλλων ατόμων.  
Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε πιο ειδικό επίπεδο τα μαθησιακά 
αποτελέσματα επιπέδου 5 για πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας της τάξης 
μαθητείας των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται 
και περιγράφονται ως εξής: Γνώσεις: • Διαθέτουν επιπλέον γνώσεις από εκείνες 
που απέκτησαν στις τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. • Διαθέτουν γνώσεις που 
αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και είναι προσανατολισμένες 
στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις. • 
Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ειδικότητά τους. • Διαθέτουν 
γνώσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εργασιακή τους δραστηριότητα. • Διαθέτουν γνώσεις 
λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος της ειδικότητάς τους. • Γνωρίζουν 
τις προϋποθέσεις ένταξής τους στους επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς 
τους. Δεξιότητες: • Διαθέτουν εμπειρία επίλυσης προβλημάτων που 
ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός τους. • Διαθέτουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον. • 
Έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση και εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Ικανότητες: • Διαθέτουν επιχειρηματικό 
πνεύμα και είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 
επαγγελματική τους εξέλιξη. • Είναι ικανοί να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά 
τους. • Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης τρίτων σε καθήκοντα 
της αρμοδιότητάς τους. Οι βασικές ειδικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
που σχετίζονται με την παραπάνω ειδικότητα και το αντίστοιχο - Πιστοποιημένο 
από τον ΕΟΠΠΕΠ - Επαγγελματικό Περίγραμμα, μπορούν να συνοψισθούν ως 
εξής: - Γενικές Γνώσεις, ικανότητες: - Ελληνική Γλώσσα, Γνώσεις σε μέτριο 
επίπεδο μιας ξένης Γλώσσας, Γνώσεις Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής, 
Γνώσεις σχεδίου και σχεδιασμού, Βασικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. - 
Δημιουργικότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα, ικανότητα λήψης 
πρωτοβουλιών. - Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 
…………. Τεχνών:  ……………… 
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2018-
2019 

Υπαγωγές τμημάτων στις 
διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 46 του ν. 
4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114). 

 Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται 
από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων (πχ ΦΕΚ Β3900/2018) 

2019 Ν. 4610/2019 – ΦΕΚ 
70/Α/7-5-2019 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις. 

Άρθρο 214 Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013 παρ. 1. 
ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» 
χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, 
για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης 
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 
που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 
στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» μπορούν να 
παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής 
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και 
πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και τα Ε.Κ. 
(Εργαστηριακά Κέντρα), με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη 
συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης 
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, 
που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αριθμ. 
ΤΕΚ: 1616 (ΦΕΚ Β 3093) 

Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.  

Άρθρο 7 - Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων (ΕΠΠ) 

2019 Υ.Α. Αριθμ. 214/153199  
(ΦΕΚ B 2851) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
166194/ 21.6.2010 (ΦΕΚ 1106 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Σχολικό 
και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, 
αργίες, τίτλοι σπουδών και λοιπά θέματα 
που αφορούν τη λειτουργία των 
δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών 
(ΕΠΑ.Σ.), εποπτείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΌ - Στο υπόδειγμα 1 (Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.) του άρθρου 18 (τύπος και 
περιεχόμενο τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών των ΕΠΑ.Σ.),η τελευταία 
παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Το παρόν πτυχίο αντιστοιχεί σε 
επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου 3, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 (παράγρ. 1 
περιπτ. γ΄) του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) και επιπέδου 4, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 (παραγρ. β περιπτ. 2) της υπ’ αριθμ. 26412/2017 απόφ. (ΦΕΚ Β΄ 490). 
2. Στο υπόδειγμα 2 (Αποδεικτικό πτυχίου ΕΠΑ.Σ.) του άρθρου 18 (τύπος και 
περιεχόμενο τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών των ΕΠΑ.Σ.), η δεύτερη 
παράγραφος πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: Το παρόν πτυχίο αντιστοιχεί 
σε επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου 3, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 (παράγρ. 
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1 περιπτ. γ΄) του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) και επιπέδου 4, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 (παραγρ. β περιπτ. 2) της υπ’ αριθμ. 26412/2017 απόφ. (ΦΕΚ Β΄ 490). 

2019 Υ.Α. Αριθμ. 125663/Ζ1 
(ΦΕΚ Β 3231) 

Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 (Α’114). 

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται 
στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην 
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

2019 Υ.Α. Φ2/146353/ΓΓ4 (ΦΕΚ 
Β 3643) 

Προγράμματα σπουδών για τάξη 
μαθητείας 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «…» 
Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων). Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά 
αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 
αναλύονται και περιγράφονται ως εξής: ………… 
… και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 … 

2019 Απόφαση Αριθμ. ΔΦ 
15/4891 από ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΦΕΚ Β 3624/1-
10-2019) 
 

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

Το ΠΜΣ απονέμει: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα Συστήματα 
Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», το οποίο, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ειδίκευσης επτά (7).  

Απόφαση Αριθμ. ΔΦ 
15/4889 από ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΦΕΚ Β 3623/1-
10-2019) 

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Χρηματοοικονομική Λογιστική και 
Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 
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2019 Απόφαση Φ7/158947/ΓΓ4 
(ΦΕΚ Β/3892/23-10-2019) 

Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 12- Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ….. 
λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των 
προσόντων τους…  

2019 Απόφαση Αριθμ. 18904 
(ΦΕΚ Β/4869/30-12-2019) 
Συγκλήτου Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 

Τροποποίηση της απόφασης της 
36/28.06.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με θέμα: «Έγκριση Κανονισμών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» - 
Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής 
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή 
ως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, 
Αίγυπτος Εγγύς Ανατολή»  

Άρθρο 10- Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου στον τομέα του αρχαίου θεάτρου σύμφωνα 
και με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 
Διά Βίου Μάθησης…).  

2020 Απόφαση Αριθμ. 1352 /Z1  
(ΦΕΚ Β 13/13-1-2020) 

Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της 
Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4485/17(Α΄ 114).  

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται 
στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων 

2020 Απόφαση Αριθμ. 3867 
Συγκλήτου Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
Β 447/13-2-2020) 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 11 - … Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων (ΕΠΠ). 

2020 Ν 4666/2020 (ΦΕΚ 35 Α) Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) 
για την προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11/5/2016 σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική 
άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις 
ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και την απασχόληση των 

Άρθρο 2 …. μβ) Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Κάθε είδος Ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή θεωρείται αναγνωρισμένο δυνάμει του 
εθνικού δικαίου και το οποίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, παρέχει 
αναγνωρισμένα πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλα αναγνωρισμένα 
προσόντα τριτοβάθμιου επιπέδου, ανεξάρτητα από την ονομασία των 
Ιδρυμάτων αυτών, ή κάθε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τριτοβάθμιου επιπέδου. Στην 
έννοια των πτυχίων περιλαμβάνονται το Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) (επίπεδο 6, με βάση το Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) και το Δίπλωμα/ Πτυχίο Ανώτερης Σχολής 
(επίπεδο 5, με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). 
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εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) 

2020 ΥΑ 62386/Ζ1/2020  (ΦΕΚ 
2109 Β)  

Υπαγωγή του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών της Σχολής Μουσικής και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου στις διατάξεις του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

… η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα 
του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

2020 ΥΑ 57783/Ζ1/2020  (ΦΕΚ 
2177 Β) 

Υπαγωγή του Τμήματος Κινηματογράφου 
της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114). 

… η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο 
Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ οδηγεί στην 
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος επιπέδου 7 του Εθνικού & 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

2020 ΥΑ 168262/Ζ1/2020 
(ΦΕΚ Β 5524) 

Yπαγωγή των Τμημάτων: α) 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γ) Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων 
Μηχανικών και ε) Ναυπηγών 
Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις 
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 
4485/2017 (Α΄ 114). 

η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα 
Τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών 
Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων 
Μηχανικών και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα 
εκάστου Τμήματος, επιπέδου  7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων 

2020 ΥΑ ΔΦ 15/12672 (ΦΕΚ 
3663 Β) 

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Άρθρο 1 … Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΔΣ (Διδακτορικού 
Προγράμματος Σπουδών), οδηγούν σε προσόντα που αναγνωρίζονται σε 
φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών και καλλιεργούνται οι γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες με βάση τους δείκτες Επιπέδου 8 (τρίτος κύκλος 
σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

2020 Ν 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’) Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 
σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 

Άρθρο 1 -1. Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και 
πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πλαίσιο), κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, στο επίπεδο 3 εντάσσονται οι 

Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) 
Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο 

επίπεδο 4 τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών 
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πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 
173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις. 

Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στο επίπεδο πέντε (5) τα 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 
Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 
 
Άρθρο 42 - 2. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων 

για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3, 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στους 
απόφοιτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και Διπλώματος 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων, στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας. 
 

Κεφάλαιο Η’ Θέματα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
Άρθρο 45 Σκοπός – στόχος,  
Άρθρο 46 Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου 

Προσόντων 
Άρθρο 47 Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου 
Άρθρο 48 Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου 
5. Τα προσόντα/τίτλοι, που εντάσσονται στο Πλαίσιο, περιλαμβάνονται σε ειδικό Εθνικό 
Μητρώο Προσόντων που συνιστάται με τον παρόντα, το οποίο τηρείται στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συνδέεται με την αντίστοιχη «Ευρωπαϊκή Πύλη Προσόντων και 
Εκπαιδευτικών Ευκαιριών». Το Εθνικό Μητρώο Προσόντων περιλαμβάνει πληροφορίες 
για κάθε προσόν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας έγκυρη και άμεση πληροφόρηση προς όλους τους  
ενδιαφερομένους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Άρθρο 49 Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) 

2020 Προγράμματα σπουδών 
για Προπαρασκευαστικά 
προγράμματα ΕΠΑΛ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ π.χ. 
 
Υπ. Απόφαση 
Φ2/129450/ΓΓ4/2020 
(ΦΕΚ Β 4351) 
 

Προγράμματα Σπουδών για το 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης (ΠΠΠ) Αποφοίτων του 
«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 
Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των 
Ειδικοτήτων: «Τεχνικός Ανθοκομίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και «Υπάλληλος 
Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 
(Logistics)»  

διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ 
 
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά 
αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 
αναλύονται και περιγράφονται ως εξής 
 
Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε πιο ειδικό επίπεδο τα μαθησιακά 
αποτελέσματα επιπέδου 5 για πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας της τάξης 
μαθητείας των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/681402
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και περιγράφονται ως εξής 

2020 Προγράμματα σπουδών 
για προγράμματα ΕΠΑΛ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ π.χ. 

Υπ. Απόφαση 
Φ2/102875/ΓΓ4/2020 

(ΦΕΚ Β 3292) 

Πρόγραμμα σπουδών για την Ειδικότητα 
«Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης 
Αεροσκαφών» για το «Μεταλυκειακό 
Έτος – Τάξη μαθητείας». 

διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΣΦΩΝ» 

2021 Υπ. Απόφαση 
21067/Ζ1/2021 
(ΦΕΚ Β 859) 
 

Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, στις διατά ξεις του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο 
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων 
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