
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

1. Πότε είναι αναγκαία η αναγνώριση; 

Κυρίως όταν πρόκειται για τα λεγόµενα «νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα» 
(reglementierte Berufe). Στη Γερµανία τέτοια επαγγέλµατα είναι ο γιατρός, ο 
νοσηλευτής, ο δικηγόρος, ο δάσκαλος, ο παιδαγωγός, ο µηχανικός, ο µηχανολόγος 
κ.α. Η εξάσκηση αυτών των επαγγελµάτων είναι αδύνατη χωρίς την 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την παροχή άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος. 

Εάν το επάγγελµά σας κατατάσσεται όντως στα «νοµοθετικά κατοχυρωµένα 
επαγγέλµατα» µπορείτε να το διαπιστώσετε  

- στο ειδικό λινκ της ΕΕ: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction
=regProf.index&lang=de 

- στη νέα πύλη του γερµανικού υπουργείου Οικονοµίας και Τεχνολογίας: 

www.bq-portal.de 

- στην ειδική διαδικτυακή πύλη: 

www.anerkennung-in-deutschland.de  

µέσω ενός τεστ που λέγεται Anerkennungs-Finder 

Τα µη «νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα» µπορείτε να τα εξασκήσετε χωρίς 
αναγνώριση.  

Παρ’ όλα αυτά η αναγνώριση τίτλων σπουδών, επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή 
εξειδίκευσης ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εύρεση εργασίας. ∆ιότι η 
αναγνώριση των τίτλων σας συνεπάγεται την ισοτιµία τους µε τον αντίστοιχο 
γερµανικό τίτλο σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Έτσι ο µεν Γερµανός 
εργοδότης µπορεί να αξιολογήσει αµέσως εάν θα προσλάβει ή όχι τον α ή β 
αλλοδαπό υποψήφιο, ο δε αλλοδαπός έχει τότε δικαίωµα να απαιτήσει την 
προβλεπόµενη από τη συλλογική σύµβαση αµοιβή. 

 

2. Πώς είναι η διαδικασία αναγνώρισης 

Αρχίζει µε την υποβολή αίτησης για αναγνώριση του τίτλου σπουδών ή 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλοδαπής.  

Αρµόδιοι φορείς αναγνώρισης είναι ανά κρατίδιο: 



Τα Βιοµηχανικά και Εµπορικά Επιµελητήρια  

Τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια 

Τα Γεωργικά Επιµελητήρια 

Οι ∆ικηγορικοί και Συµβολαιογραφικοί Σύλλογοι  

Τα Επιµελητήρια Φοροτεχνικών και Οικονοµικών Ελεγκτών 

Οι Ιατρικοί, Οδοντιατρικοί, Κτηνιατρικοί και Φαρµακευτικοί Σύλλογοι 

Για την αίτηση χρειάζονται τα παρακάτω: 

Συνοπτικό βιογραφικό, ταυτότητα ή διαβατήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά της µέχρι 
τώρα επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, πιστοποιητικά συµµετοχής σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια επιµόρφωσης, βεβαίωση ότι η αίτηση που υποβάλλεται για αναγνώριση 
είναι µοναδική (δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αίτηση αναγνώρισης σε διαφορετικούς 
φορείς, επιµελητήρια ή επαγγελµατικούς συλλόγους). 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραµµένα στη γερµανική γλώσσα ή 
να έχουν µεταφραστεί από επίσηµα αναγνωρισµένο µεταφραστή.  

Για τη διαδικασία αναγνώρισης πληρώνονται τέλη. Κάθε επιµελητήριο ή 
επαγγελµατική ένωση επιβάλλει τέλη ανάλογα µε το κρατίδιο και το επάγγελµα.  

Ο αρµόδιος φορέας ενδέχεται να επιβάλλει  ως προϋπόθεση αναγνώρισης την 
βελτίωση των επαγγελµατικών γνώσεων π.χ. παρακολούθηση µαθηµάτων και 
ειδική εξέταση. Στο ερώτηµα αυτό απαντήσεις δίνουν µόνον οι αρµόδιοι φορείς. 

Ο νέος νόµος περί αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σπουδών, ο 
οποίος ισχύει στη Γερµανία από την 01.01.2012, υποχρεώνει τους αρµόδιους φορείς 
να δίνουν απάντηση στις αιτήσεις αναγνώρισης το αργότερο σε τρεις µήνες. 
Προσοχή! Η τρίµηνη διαδικασία µετράει από την στιγµή που ο αιτών προσκοµίσει 
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

 

3. Ιστοσελίδες για αναλυτικές πληροφορίες και παροχή προσωπικών 
συµβουλών: 

www.anerkennung-in-deutschland.de 

www.bamf.de  Telefon-Hotline 0049-30-1815-1111 από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, 
9.00 µέχρι 15.00 η ώρα. Γλώσσες: γερµανικά, αγγλικά, τουρκικά, ρωσικά. 

www.netzwerk-iq.de 

www.bq-portal.de 


