
Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του
2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 179(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 Για σκοπούς εναρμόνισης— 
 (α) Με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση 
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (EE L 19 της 24.1.1989, σ. 16), και 

 (β) με το άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/19/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί 
τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 
77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που 
αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, 
του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού» (EE L 206 
της 31.7.2001, σ. 1), 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 ΜΕΡΟΣ I — ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2002. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 «αίτηση» σημαίνει την αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου από υπήκοο κράτους μέλους στο αρμόδιο όργανο, και «αιτητής» ερμηνεύεται 
ανάλογα· 

 «αρμόδια αρχή» αναφορικά με διπλώματα ή τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται με βάση τον παρόντα Νόμο, σημαίνει την αρχή 
κράτους μέλους που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του 
εν λόγω κράτους μέλους, ως αρμόδια για την έκδοση, τη χορήγηση ή την αναγνώριση αυτών 
των διπλωμάτων ή των αποδεικτικών στοιχείων, ή τη βεβαίωση αυτής της διάρκειας· 

 «αρμόδιο όργανο» σημαίνει το όργανο που είναι αρμόδιο βάση οποιασδήποτε 
νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως στη 
Δημοκρατία κατοχυρωμένου επαγγέλματος· 
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«δίπλωμα» σημαίνει οποιοδήποτε δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή 
οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων, που έχει 
χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους— 

 

(α) Από το οποίο προκύπτει σωρευτικά ότι ο κάτοχο του—  

(i) έχει περατώσει με επιτυχία κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών, ή μερική παρακολούθηση ισοδύναμης διάρκειας, σε 
πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα ισότιμου επιπέδου 
και, όπου απαιτείται, έχει περατώσει με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση 
που απαιτείται επιπλέον του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών και 

 

(ii) διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να αναλάβει ή να 
ασκήσει επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον — 

 

(Α) η εκπαίδευση που πιστοποιείται από το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή 
άλλο τίτλο έχει πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο της μέρος στην 
Κοινότητα· ή 

 

(Β) ο κάτοχος του έχει τριετή επαγγελματική πείρα που βεβαιώνεται από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους, το οποίο έχει αναγνωρίσει ένα δίπλωμα, 
πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί από τρίτη χώρα· ή 

 

(β) μετά την περάτωση με επιτυχία εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί εντός της 
Κοινότητας, και το οποίο— 

 

(i) έχει αναγνωριστεί από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως ισότιμου 
επιπέδου με ένα δίπλωμα επί του οποίου έχει εφαρμογή η παράγραφος (α)· και 

 

(ii) παρέχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και άσκησης ενός επαγγέλματος που 
είναι κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος· 

 

«δοκιμασία επάρκειας» έχει την έννοια που προσδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 5·  

«επαγγελματική πείρα» σημαίνει την πραγματική και νόμιμη άσκηση σε ένα κράτος 
μέλος ενός επαγγέλματος που αντιστοιχεί προς ένα επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στη 
Δημοκρατία· 

 

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα· 
 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης· «ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» 
σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ιδρύεται με βάση 
τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2000· 

68(Ι) του 1996  
48(Ι) του 1998  
111(Ι) του 2000. 

«κατοχυρωμένη εκπαίδευση» σημαίνει κάθε εκπαίδευση, η οποία—  

(α) είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση καθορισμένου επαγγέλματος, και  

(β) περιλαμβάνει κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 
τριών ετών, ή μερική παρακολούθηση ισοδύναμης διάρκειας, σε πανεπιστήμιο ή 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο 
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 ίδρυμα ισότιμου επιπέδου και, ανάλογα με την περίπτωση, την επαγγελματική εκπαίδευση, 
επαγγελματική πρακτική άσκηση ή επαγγελματική πείρα που απαιτείται επιπλέον του 
κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών· 

 «κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει την κατοχυρωμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα ή το σύνολο τέτοιων δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα 
που είναι κατοχυρωμένο σε ένα κράτος μέλος· «κατοχυρωμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα» σημαίνει— 

 (α) την επαγγελματική δραστηριότητα για την πρόσβαση στην οποία ή για την άσκησή της 
ή έναν από τους τρόπους άσκησής της σε ένα κράτος μέλος απαιτείται, αμέσως ή εμμέσως, 
βάσει νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων, η κατοχή διπλώματος και, ειδικότερα, και 
χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, τρόπους ασκήσεως μίας 
κατοχυρωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας συνιστούν— 

 (i) η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό τίτλο, εφόσον η χρήση αυτού του 
τίτλου επιτρέπεται μόνο στους κατόχους διπλώματος που καθορίζεται από τις 
νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους· 

 (ii) η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά στον τομέα της υγείας, 
εφόσον για την επί αμοιβή άσκηση αυτής της δραστηριότητας, ή/και την επιστροφή 
των ιατρικών δαπανών απαιτείται, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, η κατοχή διπλώματος· ή 

Παράρτημα. (β) την επαγγελματική δραστηριότητα επί της οποίας δεν εφαρμόζεται η παράγραφος (α) 
και η οποία ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης, η οποία περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ή άλλης ένωσης ή οργάνωσης, κύριος στόχων των οποίων είναι η προαγωγή 
και η διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα και, οι οποίες, 
για την επίτευξη αυτού του στόχου, τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος 
μέλος, και 

 (i) χορηγούν στα μέλη τους δίπλωμα, 
 (ii) διασφαλίζουν ότι τα μέλη τους τηρούν τους επαγγελματικούς κανόνες τους 

οποίους θεσπίζουν οι ίδιες, και 
 (iii) παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντομογραφίας ή να 

επωφελούνται της ιδιότητας που αντιστοιχεί προς το δίπλωμα αυτό· 

 «πρακτική άσκηση προσαρμογής» σημαίνει την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία· 

 «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος. 
Πεδίο 
εφαρμογής. 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται 
στους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν, ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή μισθωτοί, επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στη Δημοκρατία. 

 (2) Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα επαγγέλματα, τα οποία 
ρυθμίζονται με άλλη ειδική νομοθεσία για εναρμόνιση με ειδικές Κοινοτικές Οδηγίες που 
καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών. 
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4.—(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5, όταν η πρόσβαση σε 
κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκηση του στη Δημοκρατία προϋποθέτει την κατοχή 
διπλώματος, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, να 
αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκηση του, 
υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, εφόσον ο αιτητής— 

Άσκηση 
κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος 
στη Δημοκρατία.

(α) Κατέχει δίπλωμα το οποίο απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση ή 
την άσκηση του επαγγέλματος αυτού στο έδαφος του και το οποίο αποκτήθηκε σε ένα 
κράτος μέλος, ή 

 

(β) έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά τη 
διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει το 
επάγγελμα αυτό, και έχει αποκτήσει— 

 

(i) έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης—  

(iα) που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους,  

(iβ) που πιστοποιούν ότι ο κάτοχος τους έχει συμπληρώσει με επιτυχία κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστο τριών ετών, ή μερική 
παρακολούθηση ισοδύναμης διάρκειας, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα ισότιμου επιπέδου και, όπου απαιτείται, έχει συμπληρώσει με 
επιτυχία επαγγελματική εκπαίδευση επιπλέον του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων 
σπουδών, και 

 

(iγ) που προετοίμασαν τον κάτοχο τους για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού:  

Νοείται ότι τα δύο έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
δεν είναι υποχρεωτικά όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι που κατέχει ο αιτητής, και οι οποίοι 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, πιστοποιούν κατοχυρωμένη εκπαίδευση· ή 

 

(ii) έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης ή σύνολο τέτοιων τίτλων εκπαίδευσης που 
έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον έχουν χορηγηθεί μετά 
τη συμπλήρωση με επιτυχία εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κοινότητας, 
και που αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως ισότιμου 
επιπέδου με τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή. 

 

5.—(1) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να απαιτεί από τον αιτητή— Επαγγελματική 
πείρα, πρακτική 
άσκηση 
προσαρμογής, 
δοκιμασία 
επάρκειας. 

(α) Να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την 
οποία επικαλείται προς υποστήριξη της αίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 4, είναι κατά 
ένα τουλάχιστον έτος μικρότερη από αυτή που απαιτείται στη Δημοκρατία και η διάρκεια 
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει— 

(i) το διπλάσιο της ελλείπουσας περιόδου εκπαίδευσης, εφόσον η ελλείπουσα περίοδος 
αφορά τον κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ή/και την περίοδο επαγγελματικής 
άσκησης που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη αναγνωρισμένου 
επαγγελματία και που ολοκληρώνεται με εξετάσεις· ή 
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 (ii) την ελλείπουσα περίοδο εκπαίδευσης, εφόσον η ελλείπουσα περίοδος αφορά την 
περίοδο άσκησης του επαγγέλματος που πραγματοποιείται με την αρωγή αναγνωρισμένου 
επαγγελματία· 

 ή 
 (β) να πραγματοποιήσει στη Δημοκρατία πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη 

κατ' ανώτατο όριο, ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, όταν— 

 (i) η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 4, αφορά τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα που 
απαιτείται στη Δημοκρατία, ή 

 (ii) στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4, το κατοχυρωμένο επάγγελμα στη 
Δημοκρατία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κατοχυρωμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες, οι οποίες δεν υφίστανται στο κατοχυρωμένο επάγγελμα που ασκεί ο 
αιτητής στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του και χαρακτηριστικό της 
διαφοράς αυτής είναι ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στη Δημοκρατία, και που 
αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το 
δίπλωμα που προσκομίζει ο αιτητής. 

 (2)(α) Η συνολική διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που απαιτείται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. 

 (β) Όσο αφορά τα διπλώματα, κατά την έννοια της παραγράφου (β) της ερμηνείας του 
όρου «δίπλωμα» στο άρθρο 2, ως διάρκεια εκπαίδευσης θεωρείται η διάρκεια εκπαίδευσης 
που απαιτείται για τον τίτλο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) της ερμηνείας του εν 
λόγω όρου. 

 (γ) Κατά την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια 
της επαγγελματικής πείρας που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 4. 

 (3) Εάν το αρμόδιο όργανο προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτητή να 
παρακολουθήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, 
οφείλει να εξακριβώσει πρώτα κατά πόσο οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτητής από την 
επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη 
διαφορά που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1). 

 (4)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β), η επιλογή μεταξύ 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτητή. 

 (β) Το δικαίωμα της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο (α), δεν ισχύει για 
επαγγέλματα, η άσκηση των οποίων απαιτεί επακριβή γνώση του εθνικού δικαίου και ως 
προς τα οποία η παροχή συμβουλών ή/και συνδρομής σε θέματα εθνικού δικαίου αποτελεί 
ουσιώδες και σταθερό στοιχείο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Σε 
τέτοια περίπτωση η απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου.

Πρακτική 
άσκηση 
προσαρμογής. 

6.—(1) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη και το γεγονός ότι 
ο αιτητής είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή 
προέλευσής του. 
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(2) Η πρακτική άσκηση προσαρμογής—  

(α) Υπόκειται σε αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο, και  

(β) μπορεί κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου να συνοδεύεται από 
συμπληρωματική εκπαίδευση. 

 

(3) Το νομικό καθεστώς του αιτητή στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο. 

 

7.—(1) Η δοκιμασία επάρκειας στην οποία μπορεί να υποβληθεί ο αιτητής με βάση το 
άρθρο 5 του παρόντος Νόμου— 

Δοκιμασία 
επάρκειας. 

(α) Αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές του γνώσεις, και  

(β) έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί η ικανότητα του αιτητή να ασκήσει το κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο αιτητής είναι 
αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του. 

 

(2) Το αρμόδιο όργανο επιλέγει τα θέματα που μπορούν να εξεταστούν στη δοκιμασία 
επάρκειας, ως ακολούθως— 

 

(α) Καταρτίζει κατάλογο με τα θέματα τα οποία, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης 
που απαιτείται στη Δημοκρατία για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος με την 
εκπαίδευση του αιτητή δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τους τίτλους που απέκτησε 
ο αιτητής, και 

 

(β) από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α), επιλέγονται για τη δοκιμασία 
επάρκειας αυτά των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία. 

 

(3) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) έλεγχος, δύναται να αφορά 
και στη γνώση των σχετικών με το επάγγελμα κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στη 
Δημοκρατία. 

 

(4) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν στην εφαρμογή της δοκιμασίας επάρκειας 
καθώς και το νομικό καθεστώς του αιτητή στη Δημοκρατία που επιθυμεί να υποβληθεί σε 
δοκιμασία επάρκειας καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο. 

 

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 έως 7, το αρμόδιο όργανο δύναται 
να επιτρέπει στον αιτητή, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες προσαρμογής του 
στο επαγγελματικό περιβάλλον στη Δημοκρατία, να πραγματοποιήσει στη Δημοκρατία, 
βάσει ισοτιμίας και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης για τους ημεδαπούς 
νομοθεσίας, το μέρος εκείνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνίσταται στην 
άσκηση του επαγγέλματος που διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου επαγγελματία, 
το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει στο κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής του. 

Επαγγελματική 
εκπαίδευση στη 
Δημοκρατία. 

9.—(1) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη 
Δημοκρατία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων— 

Αποδεικτικά 
στοιχεία. 

(α) Σχετικά με την εντιμότητα, το ήθος, ή τη μη κήρυξη σε πτώχευση, ή  

(β) περί μη αναστολής ή μη απαγορεύσεως της άσκησης του κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού 
αδικήματος, 

 

επαρκή απόδειξη αποτελούν—  

(i) τα οικεία πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ή προέλευσης και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (β), ή 
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 (ii) εάν τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (i) πιστοποιητικά δεν προβλέπονται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, ένορκη δήλωση του αιτητή 
ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου ή, σε κράτος μέλος όπου δεν προβλέπεται όρκος αυτού του 
είδους, επίσημη δήλωση στην οποία προβαίνει ο αιτητής ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή, κατά περίπτωση, ενώπιον συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένης 
επαγγελματικής οργάνωσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης που εκδίδουν 
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την αυθεντικότητα του όρκου ή της επίσημης δήλωσης. 

 (2) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σωματικής ή/και ψυχικής υγείας, επαρκή απόδειξη 
αποτελεί— 

 (α) Το προσκομιζόμενο έγγραφο που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσης, ή 

 (β) εάν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό δεν προβλέπεται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, η προσκομιζόμενη βεβαίωση που 
χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, η οποία αντιστοιχεί στο 
πιστοποιητικό σωματικής ή/και ψυχικής υγείας, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό στη 
Δημοκρατία. 

 (3) Τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 
τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους στο αρμόδιο όργανο. 

 (4) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία 
απαιτείται όρκος ή επίσημη δήλωση και ο τύπος του όρκου ή της δηλώσεως αυτής δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτός είναι υπήκοος άλλου κράτους 
μέλους, αυτός υποβάλλεται σε κατάλληλο τύπου όρκου ή σε επίσημη δήλωση που 
αντιστοιχεί στον προαναφερόμενο τύπο. 

 (5) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικονομικής επάρκειας, τα προσκομιζόμενα 
πιστοποιητικά που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης 
θεωρούνται ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της 
Δημοκρατίας. 

 (6)(α) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη 
Δημοκρατία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 
αστικής ευθύνης, τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους 
μέλους θεωρούνται ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται από εταιρείες που εδρεύουν στη 
Δημοκρατία. 

 (β) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) πιστοποιητικά, βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής 
τηρεί τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία όσον αφορά 
στους όρους και στην έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 (γ) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), πρέπει να έχουν εκδοθεί το 
πολύ τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους στο αρμόδιο όργανο. 

Δικαίωμα 
χρήσης 
επαγγελματικού 
και ακαδημαϊκού 
τίτλου. 

10.—(1) Το αρμόδιο όργανο αναγνωρίζει, στους υπηκόους των κρατών μελών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για την πρόσβαση σε κατοχυρωμένο 
επάγγελμα και για την άσκηση αυτού στη Δημοκρατία, το δικαίωμα να κάνουν χρήση— 
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(α) Του επαγγελματικού τίτλου που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό στη Δημοκρατία 
και, ενδεχομένως, της σύντμησης του τίτλου αυτού· και 

 

(β) του νόμιμου ακαδημαϊκού τίτλου, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσης και, όπου ενδείκνυται, της σύντμησης του τίτλου αυτού, 
στη γλώσσα του κράτους μέλους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το 
όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή την εξεταστική επιτροπή που τον 
έχει χορηγήσει. 

 

(2)(α) Όταν ένα επάγγελμα κατοχυρώνεται στη Δημοκρατία από ένωση ή οργάνωση, 
κατά τα οριζόμενα στην ερμηνεία του όρου «κατοχυρωμένη δραστηριότητα» στο άρθρο 2, 
το αρμόδιο όργανο αναγνωρίζει στους υπηκόους των κρατών μελών, το δικαίωμα να κάνουν 
χρήση του επαγγελματικού τίτλου ή της σύντμησης αυτού που απονέμει η ένωση ή η 
οργάνωση αυτή, μόνο εφόσον αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της ένωσης ή της οργάνωσης 
αυτής. 

 

(β) Όταν η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ένωση ή οργάνωση εξαρτά την ιδιότητα 
του μέλους από την ύπαρξη ορισμένων προσόντων, δύναται να εφαρμόσει την απαίτηση 
αυτή στους υπηκόους των κρατών μελών επί των οποίων εφαρμόζονται οι παράγραφοι (α) ή 
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, μόνο εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

 

ΜΕΡΟΣ II — ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

11.—(1) Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα στη 
Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία. 

Υποβολή αιτήσεων 
και εξέταση από 
αρμόδιο όργανο. 

(2) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το εδάφιο (1), εξετάζονται από το αρμόδιο 
όργανο χωρίς να επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο άλλες αρμοδιότητες που ασκεί με 
βάση τις νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που το διέπουν. 

12.—(1) Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ορίζεται ως εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 

Εθνικός 
φορέας 
αναφοράς. 

(2) Ο εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε υπηκόους κρατών 
μελών που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε 
υπηκόους της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που είναι 
κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε 
κατοχυρωμένο επάγγελμα. 

 

13.—(1) Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται 
με βάση το άρθρο 11, το συντομότερο δυνατό. 

Αξιολόγηση 
αιτήσεων και 
απόφαση αρμόδιου 
οργάνου. (2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά από τον αιτητή 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία. 

(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι 
μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες γλώσσες της Κοινότητας. 

 

(4) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση, και 
υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, 
εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνοδευόμενης από όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα: 
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 Νοείται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας σε σχέση με την ακαδημαϊκή αναγνώριση, το 
αρμόδιο όργανο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση. 

Δικαίωμα 
προσφυγής. 

14. Ο αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του 
αρμόδιου οργάνου, περιλαμβανομένης της παράλειψής του να επιληφθεί της αίτησης εντός 
του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο 
σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος. 

Εθνικός 
Συντονιστής. 

15.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό Συντονιστή 
των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών το οποίο μεριμνά για την καλύτερη εφαρμογή 
του παρόντος Νόμου. 

 (2) Ο Εθνικός Συντονιστής επιπρόσθετα διαβιβάζει στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια 
έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία 
περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή 
των κυριοτέρων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

 (3) Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας στην ομάδα 
συντονισμού που συγκαλείται από την Επιτροπή και η οποία απαρτίζεται από τους 
συντονιστές των κρατών μελών. 

Έκδοση 
Κανονισμών. 

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έκδοση 
Διατάγματος. 

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο τροποποιείται το Παράρτημα του 
παρόντος Νόμου. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 2) 

Κατάλογος των επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων που πληρούν 
τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (β), της ερμηνείας του όρου 
«κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα». 
(Α) ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

(α) The Institute of Chartered Accountants in Ireland, The Institute of 
Certified Public Accountants in Ireland, The Association of Certified 
Accountants, για τους σκοπούς αποκλειστικά της δραστηριότητας 
ελέγχου των λογαριασμών, 
(β) Institution of Engineers of Ireland, 
(γ) Irish Planning Institute. 

Ιρλανδοί υπήκοοι είναι επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή 
οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 
Institute of Chartered Accountants of Scotland. 
Institute of Actuaries. 
Faculty of Actuaries. 
The Chartered Institute of Management Accountants. 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators. 
Royal Town Planning Institute. 
Royal Institution of Building. 
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(Β) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

(α) Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 

(β) Institute of Chartered Accountants of Scotland, 

(γ) Institute of Chartered Accountants in Ireland, 

(δ) Chartered Association of Certified Accountants, 

(ε) Chartered Association of Certified Accountants, 

(στ) Chartered Institute of Management Accountants, 

(ζ) Institute of Chartered Secretaries and Administrators, 

(η) Chartered Insurance Institute. 

(Θ) Institute of Actuaries, 

(i) Faculty of Bankers, 

(ια) Chartered Institute of Bankers, 

(ιβ) Institute of Bankers in Scotland, 

(ιγ) Royal Institution of Chartered Surveyors, 

(ιδ) Royal Town Planning Institute, 

(ιε) Chartered Society of Physiotherapy, 

(ιστ) Royal Society of Chemistry, 

(ιζ) British Psychological Society, 

(ιη) Library Association, 

(ιθ) Institute of Chartered Foresters, 

(κ) Chartered Institute of Building, 

(κα) Engineering Council, 

(κβ) Institute of Energy, 

(κγ) Institution of Structural Engineers, 

(κδ) Institution of Civil Engineers, 

(κε) Institution of Mining Engineers, 

(κστ) Institution of Mining and Matallurgy. 

(κζ) Institution of Electrical Engineers, 

(κη) Institution of Gas Engineers, 

(κθ) Institution of Mechanical Engineers. 

(λ) Institution of Chemical Engineers, 

(λα) Institution of Production Engineers, 

(λβ) Institution of Marine Engineers, 

(λγ) Royal Institution of naval Architects, 

(λδ) Royal Aeronautical Society, 

(λε) Institute of Metals, 

(λστ) Chartered Institution of Building Services Engineers, 

(λζ) Institute of Measurement and Control, 

(λη) British Computer Society. 
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