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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/35816/0023Α (1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 30.4.2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128/Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/16.3.2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A΄/2012). 

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 29.3.2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25.7.2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1.4.2008.

14. Την υπ’ αριθμ. 2/31229/0023/9.4.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης 
και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων 
εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημο−
κρατία και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων 
τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065/Β΄/2012), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.7.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Απρίλιο 
2012 όπως παρακάτω:
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24002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία
Δείκτης

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

30.4.2012 XS0292467775 1.000.000.000,00 113,51100 1,10832 1.108.320.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη ανα−
φοράς της 30.4.2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης της 30.3.2007. Ο Δείκτης αυ−
τός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δεί−
κτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 
102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο 
λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά 
ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/35816/0023Α (2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 30.4.2012

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128/Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16.3.2012 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύνα−
ψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημο−
σίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/
16.3.2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A΄/2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημέ−
νου Ομολόγου, λήξης 25.7.2030, με ημερομηνία έκδοσης 
16.4.2007.

14. Τις υπ’ αριθμ. 2/14328/0023Α/20.2.2012 και 2/14949/
0023Α/21.2.2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 και 
ISIN GR0133005182, λήξης 25.7.2030, σταθερού επιτοκίου 
2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του 
καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης 
τους, για το μήνα Απρίλιο 2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία
Δείκτης

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

30.4.2012 GR0338003552 10.000.000,00 113,51100 1,10876 11.087.600,00

30.4.2012 GR0133005182 75.000.000,00 113,51100 1,10876 83.157.000,00

85.000.000,00 94.244.600,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη ανα−
φοράς της 30.4.2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης της 25.7.2006. Ο Δείκτης αυ−
τός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δεί−
κτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 

102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο 
λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά 
ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

Aριθμ. 2/35813/0023Α (3)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 30.4.2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128/Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16.3.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/16.3.2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A΄/2012).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.3.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 κοι−
νοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/14949/0023Α/21.2.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου.

15. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/Β΄/
30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημε−
ρομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, 
λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Απρίλιο 
2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία 
Δείκτης

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio) 

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

30.4.2012 GR0 128005627 48.000.000,00 113,51100 1,19695 57.453.600,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 

της 30.4.2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−

ρομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός της ημε−

ρομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 

Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επα−

νακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 

για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη ανα−

θεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης 

των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος 

δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 50398/ΙΑ (4)
Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέ−

τρων για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεω−
τεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεω−
λόγου και Ιχθυολόγου), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 38/2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−

γράφου 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή 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» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

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 Α΄ 98). 

2. Το Ν.Δ. 943/1971 «Περί ιδρύσεως Γεωτεχνικού Επιμε−
λητηρίου Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 128). 

3. Την υπ’ αριθμ. 165261/ΙΑ/29.12.2010 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες 
υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του 
Π.Δ. 38/2010» (ΦΕΚ Β΄ 2157).

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

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
της αρμόδιας αρχής, των όρων και των διαδικασιών 
διενέργειας των αντισταθμιστικών μέτρων, ήτοι της 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας 
επάρκειας, που δύνανται να επιβληθούν στους ενδιαφε−
ρόμενους της παραγράφου 2, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010 και 
του άρθρου 14 του ιδίου διατάγματος. 

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε υπη−
κόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμ−
βανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι έχουν 
αποκτήσει τα επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλο, 
πλην της Ελλάδας, κράτος μέλος και:

α) επιθυμούν να αναλάβουν ή να ασκήσουν στην Ελλά−
δα οποιοδήποτε από τα επαγγέλματα του Γεωτεχνικού 
του Παραρτήματος Α (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιά−
τρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου) για την άσκηση του 
οποίου απαιτείται η αναγνώριση των επαγγελματικών 
τους προσόντων επί τη βάσει του γενικού συστήματος 
αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, ή 

β) ως επαγγελματίες, νόμιμα εγκατεστημένοι στα 
κράτη αυτά διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την 

εκεί άσκηση ενός εκ των επαγγελμάτων του Γεωτε−
χνικού του Παραρτήματος Α (Γεωπόνου, Δασολόγου, 
Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου) και επιθυμούν να 
παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες 
τους στην Ελλάδα για οποιoδήποτε από τα ως άνω 
αναφερόμενα επαγγέλματα. 

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω−
νυμία «Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), 
αρμόδιο για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος Γεωτεχνικού, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:

α) τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας, την επί−
βλεψη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, καθώς και 
την αξιολόγηση αυτών, στην περίπτωση που η αρμόδια 
αρχή του άρθρου 54 του Π.Δ. 38/2010 επιβάλλει στους 
ενδιαφερόμενους της περίπτωσης α) της παραγράφου 
2 του άρθρου 1 αντισταθμιστικό μέτρο με απόφασή 
της, στην οποία προσδιορίζει και το περιεχόμενο αυτού 
(τομείς γνώσεων πρακτικής άσκησης προσαρμογής και 
δοκιμασίας επάρκειας και διάρκεια πρακτικής άσκησης), 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ως 
άνω προεδρικού διατάγματος,

β) τη γνωστοποίηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 
του Π.Δ. 38/2010 των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
της περίπτωσης α) της παρούσας, προκειμένου αυτό να 
εκδώσει την τελική απόφαση επί των αιτημάτων ανα−
γνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ως άνω προεδρικού 
διατάγματος, και 

γ) την επιβολή με απόφασή της, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 38/2010 και του 
άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 165261/ΙΑ/29.12.2010 απόφασης, 
του αντισταθμιστικού μέτρου της δοκιμασίας επάρκειας 
στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης β) της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 1, κατά την πρώτη παροχή των 
υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, ζητώντας από αυτούς 
να αποδείξουν ότι κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις 
και ικανότητες, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο 
των υποβαλλομένων σε αυτή δηλώσεων και δικαιολο−
γητικών, διαπιστώσει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου 
και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει 
ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια 
υγεία ή ασφάλεια. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο και για 
τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας καθώς και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής. 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποφάσεις 
επιβολής των αντισταθμιστικών μέτρων λαμβάνονται 
από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και από το Σ.Α.Ε.Π. κατά τα οριζόμε−
να στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 και στα άρθρα 14 
και 55 του Π.Δ. 38/2010, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται 
στους ενδιαφερόμενους. Με την απόφαση επιβολής 
αντισταθμιστικού μέτρου από το Σ.Α.Ε.Π., όπου προσ−
διορίζεται και το περιεχόμενο αυτού κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14 του Π.Δ. 38/2010, καλείται ταυτοχρόνως 
ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει, με δήλωσή του προς το 
Σ.Α.Ε.Π., μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
και της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του Π.Δ. 38/2010, 
καθώς και να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 
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5 του άρθρου 3 της παρούσας, σε περίπτωση επιλογής 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής. 

Με την απόφαση επιβολής του αντισταθμιστικού μέ−
τρου της δοκιμασίας επάρκειας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., γνω−
στοποιούνται στον ενδιαφερόμενο οι τομείς γνώσεων 
για τους οποίους υποβάλλεται στη δοκιμασία επάρκει−
ας, τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της 
παρούσας, καθώς επίσης και ότι σε κάθε περίπτωση 
αυτός δύναται να παρέχει υπηρεσίες, μετά το πέρας 
ενός μηνός από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφα−
σης σε αυτόν.

Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση προσαρμογής

1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται 
κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων της περίπτωσης α) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε ιδιώτες φυσικά πρό−
σωπα (εφεξής φορείς), όπου ασκούνται νόμιμα οι επαγ−
γελματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδιώκει την 
πρόσβαση ο αιτών την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΓΕΩΤ.
Ε.Ε. δύναται να καταρτίζει με αποφάσεις του Καταλό−
γους Φορέων Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής κατά 
τομείς γνώσεων, καθώς και κριτήρια επιλογής του, κατά 
περίπτωση, κατάλληλου φορέα. 

Η επιλογή του φορέα τελεί υπό την έγκριση του ΓΕΩΤ.
Ε.Ε., το οποίο εξετάζει εάν πληρούνται οι απαιτούμε−
νες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής προδιαγραφές, και ιδίως εάν οι επαγγελ−
ματικές δραστηριότητες του φορέα καλύπτουν τους 
τομείς γνώσεων που προσδιορίζονται στην απόφαση 
επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες που αυτός έχει για να καλύψει τον συ−
νολικό χρόνο της πρακτικής άσκησης, ώστε να τηρείται 
ο κανόνας της αποφυγής διακοπής της ή εναλλαγής 
φορέων για την πραγματοποίησή της με στόχο την 
ταχύτερη δυνατή υλοποίησή της. 

Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του φορέα κοι−
νοποιείται στο Σ.Α.Ε.Π. και στον ενδιαφερόμενο. Στην 
περίπτωση απόρριψης του φορέα, ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει εκ νέου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 6. 

2. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ορίζει με απόφασή του γεωτεχνικό, 
που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, ως Συντονιστή 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής (εφεξής Συντο−
νιστής), ο οποίος ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήμα−
τα αν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κανονικά, 
καταγράφοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου στο 
«Βιβλίο Ασκουμένων» της παραγράφου 4.

3. Ο επιλεγείς φορέας ορίζει το πρόσωπο υπό την 
ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκη−
ση προσαρμογής (εφεξής υπεύθυνος). Τα φυσικά πρό−
σωπα που επιλέγονται ως φορείς, ορίζονται τα ίδια 
ως υπεύθυνοι, ενώ τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα ορίζουν ως υπεύθυνο έναν εκ των 
υπαλλήλων τους. Ο υπεύθυνος συντάσσει και υποβάλλει 
στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανά μήνα, έκθεση αξιολόγησης προόδου 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην οποία περι−
γράφονται λεπτομερώς τα αντικείμενα απασχόλησης, 
καθώς και οι εργασίες που διεκπεραίωσε ο ασκούμενος 
στο διάστημα αυτό. Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να 
ενημερώνει εγγράφως τον Συντονιστή της παραγράφου 

2 για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την πραγμα−
τοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής. Μετά 
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, 
ο υπεύθυνος συνυπογράφει με τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικείου φορέα ή την προϊσταμένη αρχή αυτού, κατά 
περίπτωση, τη Βεβαίωση ευδόκιμης πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής της παραγράφου 6. 

4. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων» και «Ατο−
μικό Φάκελο» για κάθε ασκούμενο. Στο «Βιβλίο Ασκου−
μένων» ανοίγεται για κάθε ασκούμενο «Μερίδα» στην 
οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, μετά την 
πρωτοκόλλησή τους από το Γενικό Πρωτόκολλο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όλα τα σχετικά με την πρακτική άσκηση προ−
σαρμογής έγγραφα, από την επιβολή των αντισταθμι−
στικών μέτρων μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής. Τα ανωτέρω έγγραφα τοπο−
θετούνται και φυλάσσονται στον τηρούμενο για κάθε 
ασκούμενο «Ατομικό Φάκελο». Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με 
απόφασή του καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης του «Βιβλίου 
Ασκουμένων».

5. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
γνωστοποιείται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον ενδιαφερόμενο 
με έγγραφη δήλωση έναρξής της συνοδευόμενη από 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση, εάν ο φορέας είναι Δημόσια αρχή, ή 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη φυσικού προσώπου ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του ιδιωτικού το−
μέα υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., στην 
οποία δηλώνεται ότι ο φορέας είναι σε θέση να εξα−
σφαλίσει την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής και αποδέχεται τον ενδιαφερόμενο ως 
ασκούμενο, και ορίζονται: 

αα) Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής, 

ββ) Το όνομα του υπεύθυνου της παραγράφου 4 και 
γγ) Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης προσαρ−

μογής, 
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,

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

6. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει 
στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Βεβαίωση ευδόκιμης πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής, βάσει της οποίας ο Συντονιστής, ή σε 
περίπτωση κωλύματος ή αδράνειάς του, ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, 
εισηγείται εγγράφως στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τη χορή−
γηση ή μη της «Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης Προ−
σαρμογής» (Παράρτημα Β). Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση 
της Βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτό, 
αποφασίζει αιτιολογημένα, μετά από την αξιολόγηση 
των στοιχείων της πρακτικής άσκησης του ασκουμένου, 
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επί της χορήγησης της «Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης 
Προσαρμογής» (Παράρτημα Β).

7. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαβιβάζει τη «Βεβαίωση Πρακτικής 
Άσκησης Προσαρμογής» στο Σ.Α.Ε.Π., προκειμένου αυτό 
να εκδώσει την απόφαση αναγνώρισης των επαγγελ−
ματικών προσόντων του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 14 και τα άρθρα 54 και 
55 του Π.Δ. 38/2010.

8. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφασίσει 
τη μη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης 
Προσαρμογής», μπορεί, με την ίδια απόφασή του και 
με ειδική αιτιολογία, να επιβάλει τη συμπλήρωση της 
κριθείσας ως ανεπαρκούς πρακτικής άσκησης ή την 
επανάληψή της, οπότε εφαρμόζονται αναλόγως οι δια−
τάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4
Δοκιμασία επάρκειας

1. Σε δοκιμασία επάρκειας δύναται να υποβάλλονται 
οι ενδιαφερόμενοι της περίπτωσης α) της παραγράφου 
2 του άρθρου 1 μετά από επιλογή τους, καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 
του άρθρου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 2. Ο ενδιαφερόμενος, μετά τη δήλωση επιλογής 
του στην υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας ή μετά την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.
Ε.Ε., υποβάλλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αίτηση εγγραφής στη 
δοκιμασία επάρκειας. 

2. Συστήνονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τριμελείς Ειδικές Επι−
τροπές, αποτελούμενες από μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που 
είναι και καθηγητές όλων των βαθμίδων/μέλη Δ.Ε.Π. 
των οικείων ελληνικών Πανεπιστημίων, εγνωσμένου 
επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους, με ειδικό−
τητα συναφή με το εξεταζόμενο κάθε φορά γνωστικό 
αντικείμενο. Ο ορισμός των κατά περίπτωση τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών των ως άνω Επιτροπών 
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Έργο των 
τριμελών Ειδικών Επιτροπών είναι: 

α) Η εισήγηση στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της, κατά περί−
πτωση, εξεταστέας ύλης, 

β) Η εισήγηση στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της διεξαγωγής 
γραπτής ή προφορικής εξέτασης,

γ) Η αξιολόγηση της εξέτασης και 
δ) Η κοινοποίηση στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των αποτελε−

σμάτων μετά από την αξιολόγηση της εξέτασης. 
3. Η δοκιμασία επάρκειας πραγματοποιείται ενώπιον 

των, κατά περίπτωση, τριμελών Ειδικών Επιτροπών της 
παραγράφου 2 και δύναται να διενεργείται, σύμφωνα 
με απόφαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και σε πανεπιστημιακούς 
χώρους, οι οποίοι εξασφαλίζονται με τη συνεργασία 
των υπηρεσιών του και των γεωτεχνικών Σχολών και 
Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων. 

4. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και 
έχουν ως αντικείμενο τους τομείς γνώσεων για τους 
οποίους ο ενδιαφερόμενος υποβάλλεται στη δοκιμασία 
επάρκειας, η οποία δύναται να καλύπτει και τη γνώση 
των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στην Ελλάδα 
και καθορίζονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεο−
ντολογίας Γεωτεχνικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμε−
να στην απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων.

5. Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ορίζει, με απόφασή του, κατά 
περίπτωση:

α) την εξεταστέα ύλη,
β) τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της δοκιμασίας 

επάρκειας,
γ) εάν η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή ή προ−

φορική και 
δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους διεξα−

γωγής της δοκιμασίας επάρκειας, με γνώμονα τις αρχές 
της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, 
και την κοινοποιεί έναν τουλάχιστον μήνα, πριν από τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων στους ενδιαφερόμενους της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, και 
ταυτόχρονα με την απόφαση επιβολής του αντισταθμι−
στικού μέτρου στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης 
β) της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου. 

6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται από 
την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 2 με βαθμολογική 
κλίμακα από ένα έως δέκα (1−10). Για τα αποτελέσματα 
συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό από τα μέλη 
της οικείας Ειδικής Επιτροπής, κάθε μέλος της οποίας 
βαθμολογεί στην ανωτέρω βαθμολογική κλίμακα. Η τε−
λική βαθμολογία του εξεταζομένου είναι ο μέσος όρος 
των τριών βαθμολογιών, μετά από στρογγυλοποίηση 
του δεκαδικού ψηφίου προς την ανώτερη ακέραια μο−
νάδα, σε περίπτωση που το πρώτο δεκαδικό είναι ίσο 
ή μεγαλύτερο του πέντε (5), και προς την κατώτερη 
ακέραια μονάδα, σε περίπτωση που το πρώτο δεκαδι−
κό είναι μικρότερο του πέντε (5). Επιτυχών θεωρείται 
αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία ίση τουλάχιστον 
με το βαθμό πέντε (5) σε καθένα από τα εξεταζόμενα 
γνωστικά αντικείμενα της δοκιμασίας επάρκειας. Το 
πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα 
της δοκιμασίας επάρκειας διαβιβάζεται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερο−
μηνία διεξαγωγής της εξέτασης, εάν αυτή είναι γραπτή, 
και το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της, εάν η εξέταση είναι 
προφορική.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται, 
εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη δοκιμασία επάρ−
κειας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

7. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οφείλει: 
α) να διαβιβάσει άμεσα τα αποτελέσματα της δοκιμα−

σίας επάρκειας στο Σ.Α.Ε.Π. για τους ενδιαφερόμενους 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης των επαγ−
γελματικών προσόντων τους, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 6 του άρθρου 14 και τα άρθρα 54 και 55 του 
Π.Δ. 38/2010, ή 

β) να εκδώσει και να κοινοποιήσει τη βεβαίωση του 
Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 165261/ΙΑ/29.12.2010 από−
φασης. 

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δύναται να κα−
θορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον 
τρόπο διαβίβασης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας 
επάρκειας στο Σ.Α.Ε.Π., και την έκδοση και κοινοποίη−
ση της Βεβαίωσης του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 
165261/ΙΑ/29.12.2010 απόφασης. 

8. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον 
δύο φορές το χρόνο, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του 
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
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Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας, διαδικασίες αντι−
στάθμισης για την πρόσβαση στο επάγγελμα του Γε−
ωτεχνικού στην Ελλάδα, οι οποίες επιβλήθηκαν από 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας 
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) βάσει 
των διατάξεων του Π.Δ. 165/2000 και εκκρεμούν, υπά−
γονται εφεξής στις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 και στις 
διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 6
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση δύο (2) Πα−
ραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της και έχουν ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

1. ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
2. ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
3. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ*
4. ΓΕΩΛΟΓΟΣ
5. ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
* Για τους Κτηνίατρους ισχύουν όλα τα ανωτέρω με 

την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 21−23, 38 και 
39 του Π.Δ. 38/2010 καθώς και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V 
«Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων 
όρων εκπαίδευσης», ενότητα V.4 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, πίνακας 
5.4.2. «Τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου» του ιδίου δια−
τάγματος.
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Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,4 Μαΐου 2012 
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