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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο (α) «Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992
σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ» (ΕΕ L209 της 24.7.1992, σελ.25), και

(β) «άρθρο

2,

Οδηγία

2001/19/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 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, 80/1547ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ,
85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/19/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» (ΕΕ L206 της 31.7.2001, σελ.1),
H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του ∆εύτερου

τίτλος.

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

Προσόντων Νόμος του 2003.

των

Επαγγελματικών
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Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου από υπήκοο κράτους μέλους
στο αρμόδιο όργανο, και «αιτητής» ερμηνεύεται ανάλογα·
«αρμόδια αρχή» αναφορικά με ένα δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή
βεβαίωση επάρκειας 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, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους, ως αρμόδια για την
έκδοση, τη χορήγηση ή την αναγνώριση αυτού του διπλώματος
ή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης επάρκειας ή της
βεβαίωσης διάρκειας της επαγγελματικής πείρας ή των άλλων
αποδεικτικών στοιχείων·
«αρμόδιο όργανο» σημαίνει το όργανο που έχει οριστεί ως
αρμόδιο,

βάση

οποιασδήποτε

νομοθετικής

ή

διοικητικής

διάταξης για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως στη
∆ημοκρατία νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος·
«βεβαίωση επάρκειας» σημαίνει κάθε τίτλο:
(α)

Που χορηγείται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους
και πιστοποιεί εκπαίδευση η οποία δεν αποτελεί
μέρος ενός συνόλου που συνιστά δίπλωμα κατά
την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία του όρου

179(Ι) του 2002.

στον

περί

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002, ή
δίπλωμα ή πιστοποιητικό κατά την έννοια του
παρόντος Νόμου· ή

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

121(I)/2003
3
(β)

που χορηγείται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους
έπειτα από εκτίμηση των ατομικών προσόντων,
των ικανοτήτων ή των γνώσεων του αιτούντος,
που θεωρούνται απαραίτητες για την άσκηση
επαγγέλματος, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη
προηγούμενης εκπαίδευσης.
σημαίνει

«δίπλωμα»

οποιοδήποτε

τίτλο

εκπαίδευσης

ή

οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων που χορηγείται από
αρμόδια αρχή κράτους μέλους:

(α)

Από τον οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του
παρακολούθησε με επιτυχία:

(i)

είτε κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών,
εκτός από τον αναφερόμενο στην ερμηνεία
του

όρου

του

“δίπλωμα”

περί

Γενικού

Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων

Νόμου

του

2002,

τουλάχιστον

ενός

έτους

ή

διάρκειας

μερικής

προϋπόθεση

διάρκειας
ισοδύναμης

παρακολούθησης,

πρόσβασης

στον

οποίο

αποτελεί, κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η
ολοκλήρωση

του

κύκλου

δευτεροβάθμιων

σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση
στην πανεπιστημιακή ή άλλη τριτοβάθμια
εκπαίδευση

καθώς

και

η

επαγγελματική

εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται επιπλέον
αυτού

του

κύκλου

σπουδών

μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης,
(ii)
Παράρτημα Γ.

είτε έναν από τους κύκλους εκπαίδευσης του
Παραρτήματος Γ:
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Νοείται

ότι

οποιοσδήποτε

τίτλος

εκπαίδευσης, ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων
τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή σε
κράτος μέλος, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση
που

έχει

πραγματοποιηθεί

εντός

της

Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αρμόδια
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως
ισότιμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια
δικαιώματα

πρόσβασης

σε

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα ή άσκησής του.

(β)

Από τον οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχος του
διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα
για την πρόσβαση σε επάγγελμα που είναι
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος
μέλος ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού:
Νοείται ότι, η εκπαίδευση που πιστοποιείται
από τον εν λόγω τίτλο έχει πραγματοποιηθεί κατά
το μεγαλύτερο της μέρος στην Κοινότητα, ή εκτός
Κοινότητας,
παρέχουν

σε

εκπαιδευτικά

εκπαίδευση

ιδρύματα

σύμφωνα

με

που
τις

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
ενός κράτους μέλους ή ο κάτοχος του εν λόγω
τίτλου έχει τριετή επαγγελματική πείρα που
βεβαιούται από το κράτος μέλος το οποίο έχει
αναγνωρίσει έναν αποκτηθέντα σε κράτος μη
μέλος τίτλο εκπαίδευσης˙
«δοκιμασία επάρκειας» έχει την έννοια που προσδίδει στον όρο
αυτό το άρθρο 12˙
«επαγγελματική πείρα» σημαίνει την πραγματική και νόμιμη
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άσκηση σε ένα κράτος μέλος ενός επαγγέλματος που
αντιστοιχεί προς ένα επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο στη
∆ημοκρατία·

«Επιτροπή»

σημαίνει

την

Επιτροπή

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων·
«κατοχυρωμένη εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση η οποία:
Προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου

(α)

επαγγέλματος· και
συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως

(β)

συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση,
πρακτική εξάσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος,
των

οποίων

η

διάρθρωση

και

το

επίπεδο

ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές

διατάξεις

του

κράτους

μέλους

ή

υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της
αρμόδιας προς τούτο αρχής˙
«κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα» σημαίνει:
(α) Την

επαγγελματική

δραστηριότητα

για

την

πρόσβαση στην οποία ή για την άσκησή της ή έναν
από τους τρόπους άσκησης της σε ένα κράτος
μέλος

απαιτείται,

αμέσως

ή

εμμέσως,

βάσει

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων,
η

κατοχή

τίτλου

εκπαίδευσης

ή

βεβαίωσης

επάρκειας. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των
προαναφερθέντων,
κατοχυρωμένης
συνιστούν:

τρόπους

επαγγελματικής

άσκησης

μίας

δραστηριότητας
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(i)

Η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό
τίτλο, εφόσον η χρήση αυτού του τίτλου
επιτρέπεται μόνον στους κατόχους τίτλου
εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας που
καθορίζεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές
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 τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης
επάρκειας, ή
(β) σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το σημείο (i),
εξομοιώνεται προς κατοχυρωμένη επαγγελματική
δραστηριότητα,

η

επαγγελματική δραστηριότητα

των μελών ένωσης ή οργάνωσης, στόχος της
οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η προαγωγή και η
διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε
υψηλά επίπεδα και, οι οποίες, για την επίτευξη
αυτού του στόχου, τυγχάνουν αναγνώρισης υπό
ειδική μορφή σε κράτος μέλος· και

(i)

χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης,

(ii)

υποβάλλουν τα μέλη τους σε 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 αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης˙
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«κατοχυρωμένο

επάγγελμα»

επαγγελματική

δραστηριότητα

σημαίνει
ή

τη

το

κατοχυρωμένη

σύνολο

τέτοιων

δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα
κράτος μέλος·
«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
«Κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία·

«πρακτική

άσκηση

προσαρμογής»

κατοχυρωμένου επαγγέλματος

σημαίνει

την

άσκηση

που πραγματοποιείται

στη

∆ημοκρατία υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία·
«Πιστοποιητικό» σημαίνει οποιοδήποτε τίτλο εκπαίδευσης ή
οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων:

(i)

Που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους
μέλους,

(ii)

από το οποίο προκύπτει ότι o κάτοχός του,
αφού

παρακολούθησε

κύκλο

σπουδών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε:

-

είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης, εκτός εκείνων που οδηγούν
στην

παροχή

«διπλώματος»,

σε

εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση ή
εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε
επιχείρηση, και τον οποίο, ενδεχομένως,
συμπλήρωσε με την πρακτική άσκηση ή
την

άσκηση

του

επαγγέλματος,

απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου,

που
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-

είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο
άσκησης του επαγγέλματος, που απαιτείται
επιπλέον

αυτού

του

κύκλου

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή
(iii)

από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του,
αφού

παρακολούθησε

κύκλο

σπουδών

δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε ενδεχομένως:
-

είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης,

όπως

αναφέρεται

στη

δεύτερη περίπτωση,
-

είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο
εξάσκησης

του

επαγγέλματος,

που

απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής ή
επαγγελματικής κατεύθυνσης, και

(iv)

από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του
διαθέτει

τα

απαιτούμενα

επαγγελματικά

προσόντα για την πρόσβαση σε επάγγελμα
που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν
λόγω κράτος μέλος ή την άσκηση του
επαγγέλματος αυτού, εφόσον η εκπαίδευση
που πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει
πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος
της σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, σε
εκπαιδευτικά

ιδρύματα

που

παρέχουν

εκπαίδευση σύμφωνα με τις νομοθετικές,
κανονιστικές

ή

διοικητικές

διατάξεις

ενός

κράτους μέλους, ή εφόσον ο κάτοχός του έχει
διετή επαγγελματική πείρα που βεβαιούται
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από

το

κράτος

μέλος

το

οποίο

έχει

αναγνωρίσει έναν τίτλο εκπαίδευσης τρίτης
χώρας:
Νοείται

ότι,

εξομοιώνεται

με

πιστοποιητικό κατά την έννοια των σημείων
(i-iv), οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή
οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, έχει
χορηγηθεί

από

αρμόδια

αρχή

κράτους

μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που
έχει πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος και
αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή κράτους
μέλους ως ισότιμου επιπέδου και εφόσον
παρέχει τα ίδια δικαιώματα για την πρόσβαση
σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα
ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού·
«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.
Πεδίον

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) ο

εφαρμογής

παρών Νόμος εφαρμόζεται στους υπηκόους των κρατών μελών
οι

οποίοι

επιθυμούν

να

ασκήσουν

ως

ελεύθεροι

επαγγελματίες ή μισθωτοί, κατοχυρωμένο επάγγελμα στη
∆ημοκρατία.
Παράρτημα Β.

(2) Οι Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β
εφαρμόζονται

και

για

την

έναντι

μισθού

άσκηση

των

δραστηριοτήτων τις οποίες αφορούν.
(3) Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα
επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται με άλλη ειδική νομοθεσία
κατ΄ εφαρμογή ειδικών Κοινοτικών Οδηγιών που καθιερώνουν
αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών,
Παράρτημα Α.

και οι επαγγελματικές δραστηριότητες που διέπονται από τις
Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.
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Σύστημα

4.-(1) Mε την επιφύλαξη της εφαρμογής του περί του Γενικού

αναγνώρισης

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων

όταν απαιτείται
δίπλωμα.

Νόμου

του

2002,

όταν

η

πρόσβαση

σε

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την
κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Νόμο ή
στον

περί

του

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

των

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2002, 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 –

(α)

Κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στην ερμηνεία
του όρου “δίπλωμα” του παρόντος νόμου ή στην
ερμηνεία του όρου δίπλωμα στον περί του Γενικού
Συστήματος
Προσόντων

Αναγνώρισης
Νόμο

του

2002,

Επαγγελματικών
και

το

οποίο

επιβάλλεται από άλλο κράτος μέλος για την
πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκηση
του και το οποίο έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος·
ή

(β)

έχει

ασκήσει

το

επάγγελμα

αυτό

με

πλήρη

απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό
διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά τη διάρκεια
των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος
που δεν κατοχυρώνει αυτό το επάγγελμα ούτε κατά
την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων
“κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη
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επαγγελματική

δραστηριότητα”

ούτε

κατά

την

έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων
«κατοχυρωμένο επάγγελμα» και «κατοχυρωμένη
επαγγελματική δραστηριότητα» στον περί Γενικού
Συστήματος

Αναγνώρισης

Επαγγελματικών

Προσόντων Νόμο του 2002, και έχει αποκτήσει
έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που
έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους
μέλους και οι οποίοι προετοίμασαν τον αιτούντα για
την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος και
(i)

είτε

πιστοποιούν

ότι

ο

κάτοχός

τους

παρακολούθησε με επιτυχία κύκλο σπουδών
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορετικό
από τον αναφερόμενο στην ερμηνεία του όρου
“δίπλωμα” του Νόμου περί Γενικού Συστήματος
Αναγνώρισης
διάρκειας

Επαγγελματικών

τουλάχιστον

ισοδύναμης

Προσόντων,

ενός

έτους

διάρκειας

ή

μερικής

παρακολούθησης, για την πρόσβαση στον
οποίο, κατά κανόνα, απαιτείται, μεταξύ άλλων,
η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων
σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση
στην πανεπιστημιακή

ή

άλλη τριτοβάθμια

εκπαίδευση και, ενδεχομένως, την επαγγελματική εκπαίδευση που είναι ενσωματωμένη σ΄
αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
(ii)
Παράρτημα ∆.

είτε

πιστοποιούν

μία

κατοχυρωμένη

εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα
∆. Σε περίπτωση που ο αιτών κατέχει τίτλο ή
τίτλους

που

κατοχυρωμένη,

πιστοποιούν
δεν

επαγγελματική πείρα.

εκπαίδευση

απαιτείται

διετής
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(2)

Εξομοιώνεται

προς

τον

τίτλο

εκπαίδευσης

που

αναφέρεται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε
τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει
χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον
πιστοποιεί εκπαίδευση, που έχει αποκτηθεί στο έδαφος του και
αναγνωρίζεται από αυτό ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον
όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη
μέλη και στην Επιτροπή.
(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται
όταν η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του
εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται
στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον περί του Γενικού
Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο
του 2002, ένας από τους όρους χορήγησης του οποίου είναι η
επιτυχής περάτωση κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών
διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών.
Πρακτική άσκηση

5.-(1) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή της

προσαρμογής.

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.
(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 ∆ημοκρατία κατά τη
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διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής καθορίζεται από
το αρμόδιο όργανο.
Επιπρόσθετες

6.-(1) Το αρμόδιο όργανο δύναται να απαιτεί περαιτέρω από

απαιτήσεις για

τον αιτούντα:

επαγγελματική
πείρα.

(α)

Να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα,
όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την οποία
επικαλείται, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) ή
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 είναι κατά ένα
τουλάχιστον έτος κατώτερη από τη διάρκεια που
απαιτείται στη ∆ημοκρατία:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

η

ελλείπουσα περίοδος εκπαίδευσης αφορά τον
κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ή/και την
επαγγελματική

πρακτική

πραγματοποιείται

υπό

εξάσκηση
την

που

καθοδήγηση

υπεύθυνου επαγγελματία και πιστοποιείται με
εξετάσεις,

η

διάρκεια

της

απαιτούμενης

επαγγελματικής πείρας δε μπορεί να υπερβαίνει
το

διπλάσιο

της

ελλείπουσας

περιόδου

εκπαίδευσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η
ελλείπουσα περίοδος εκπαίδευσης αφορά περίοδο
εξάσκησης του επαγγέλματος που διεξάγεται με τη
βοήθεια

αναγνωρισμένου

επαγγελματία,

η

διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας
δε μπορεί να υπερβαίνει την ελλείπουσα περίοδο
εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα διπλώματα, η

διάρκεια της εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως
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ισοδύναμη υπολογίζεται σε συνάρτηση με την
εκπαίδευση, η οποία ορίζεται στην ερμηνεία του
ίδιου όρου.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω,

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική
πείρα που αναφέρεται.

Σε κάθε περίπτωση

η

διάρκεια στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου

4

της

απαιτούμενης

επαγγελματικής

πείρας δε μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
∆εν απαιτείται επαγγελματική πείρα από τον
αιτούντα, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος που
πιστοποιεί κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Γ του

Παράρτημα Γ.

παρόντος Νόμου ή διπλώματος, όπως ορίζεται
στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον περί
Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2002, και ο οποίος
επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του στη
∆ημοκρατία όταν απαιτείται η κατοχή διπλώματος
ή τίτλου εκπαίδευσης που πιστοποιεί έναν από
τους κύκλους σπουδών που αναφέρονται στα
Παραρτήματα Γ και ∆.

Παράρτημα Γ
Παράρτημα ∆.

(β)

Να

πραγματοποιήσει

πρακτική

εξάσκηση

προσαρμογής, επί τρία έτη κατ΄ ανώτατο όριο, ή
να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας:
(i)

Όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει
σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του
εδαφίου (1) του άρθρου 4, αφορά τομείς
θεωρητικών

ή/και

πρακτικών

γνώσεων

ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που
καλύπτονται από το δίπλωμα που απαιτείται
στη

∆ημοκρατία όπως αυτό ορίζεται στο
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άρθρο 2, ή στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα”
που δίδεται στον περί Γενικού Συστήματος
Αναγνώρισης

Επαγγελματικών

Προσόντων

Νόμο του 2002, ή
όταν στην περίπτωση που προβλέπεται

(ii)

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 4 το κατοχυρωμένο επάγγελμα στη
∆ημοκρατία

περιλαμβάνει

περισσότερες

μία

ή

κατοχυρωμένες

επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες
δεν

υφίστανται

στο

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος
καταγωγής ή προέλευσης του αιτούντος και
η

διαφορά

αυτή

έγκειται

στην

ειδική

εκπαίδευση που απαιτείται στη ∆ημοκρατία
και που αφορά τομείς γνώσεων θεωρητικών
ή/και πρακτικών ουσιωδώς διαφορετικών
από εκείνες που καλύπτονται από το
δίπλωμα που προσκομίζει ο αιτών, όπως
αυτό προβλέπεται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 4,
ή
(iii) όταν στην περίπτωση που προβλέπεται στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4,
το κατοχυρωμένο επάγγελμα στη ∆ημοκρατία
περιλαμβάνει μια ή περισσότερες

κατοχυ-

ρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, που
δεν

υφίστανται

στο

μη

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα, που ασκεί ο αιτών
στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης
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και η διαφορά έγκειται στην ειδική εκπαίδευση
που

απαιτείται

στη

∆ημοκρατία και που

αφορά τομείς θεωρητικών ή/και πρακτικών
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες
που

καλύπτονται

από τον ή τους τίτλους

σπουδών, τους οποίους προσκομίζει ο αιτών.
Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) δεν
εφαρμόζονται σωρευτικά.
(2) Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και
δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα.
(3) Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα εδάφια (1) και (2)
το δικαίωμα της επιλογής δεν παρέχεται στον αιτούντα:

(α)

Στην περίπτωση επαγγέλματος η άσκηση του
οποίου απαιτεί επακριβή γνώση του εθνικού
δικαίου

και

ως

προς

το

οποίο

η

παροχή

συμβουλών ή/και συνδρομής σε θέματα εθνικού
δικαίου αποτελεί ουσιώδες και σταθερό στοιχείο της
άσκησης

των

σχετικών

επαγγελματικών

δραστηριοτήτων· ή

(β)

στην περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση στο
επάγγελμα ή η άσκησή του εξαρτάται από την
κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στην
ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον περί Γενικού
Συστήματος

Αναγνώρισης

Επαγγελματικών

Προσόντων Νόμο του 2002, και του οποίου μια
από τις προϋποθέσεις χορήγησης είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση

κύκλου

μεταδευτεροβάθμιων
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σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης από τρία έτη ή
ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης
και ο αιτών είναι κάτοχος είτε διπλώματος, όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, και έχει αποκτήσει ένα
ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης κατά την
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 οι
οποίοι δεν καλύπτονται από την παράγραφο (β)
του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Γενικού
Συστήματος

Αναγνώρισης

Επαγγελματικών

Προσόντων Νόμου του 2002.
Σύστημα

7.-(1) Εάν η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η

αναγνώρισης όταν

άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, το αρμόδιο

απαιτείται
δίπλωμα και ο

όργανο του άρθρου 15 δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο

αιτητής κατέχει

κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την

πιστοποιητικό ή

άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς,

αντίστοιχο τίτλο

επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, εφόσον:

εκπαίδευσης.

(α)

Ο αιτών κατέχει το πιστοποιητικό που επιβάλλεται
από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο
επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφος του, και
το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος· ή

(β)

ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη
απασχόληση επί δύο έτη στη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας σε άλλο κράτος μέλος που
δεν κατοχυρώνει αυτό το επάγγελμα κατά την
έννοια του άρθρου 2 στην ερμηνεία των όρων
“κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη
επαγγελματική δραστηριότητα” και κατέχει έναν ή
περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν
χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους,
έχουν προετοιμάσει τον κάτοχό τους για την
άσκηση του επαγγέλματος αυτού και:

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

121(I)/2003
18
(i)

είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, αφού
παρακολούθησε

κύκλο

σπουδών

δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης ολοκλήρωσε,

-

είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης

εκτός

αναφερόμενους

στο

από
άρθρο

τους
2

στην

ερμηνεία του όρου “πιστοποιητικό” σε
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση, ή
εναλλάξ, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε
επιχείρηση, συμπληρωμένο, ενδεχομένως,
με την περίοδο πρακτικής εξάσκησης ή την
εξάσκηση

του

επαγγέλματος

που

εντάσσεται σ΄ αυτόν τον κύκλο σπουδών,
-

είτε πρακτική εξάσκηση ή εξάσκηση του
επαγγέλματος, που είναι ενσωματωμένα
τμήματα στον εν λόγω κύκλο σπουδών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·
είτε πιστοποιούν, ότι ο κάτοχος τους, αφού

(ii)

παρακολούθησε

κύκλο

σπουδών

δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως:
-

είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης

όπως

αναφέρεται

στο

στοιχείο (ι),
-

είτε πρακτική εξάσκηση ή εξάσκηση του
επαγγέλματος που είναι ενσωματωμένες
στον

εν

λόγω

κύκλο

δευτεροβάθμιας

τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης:
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Νοείται ότι, δε μπορεί να απαιτείται η
επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στη
παράγραφο (β), όταν ο τίτλος σπουδών που
κατέχει ο αιτών και ο οποίος αναφέρεται στο
παρόν άρθρο πιστοποιεί μια κατοχυρωμένη
εκπαίδευση.
(2) Το αρμόδιο όργανο δύναται επιπρόσθετα να απαιτεί από

τον

αιτούντα

να

πραγματοποιήσει

πρακτική

εξάσκηση

προσαρμογής επί τρία έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή να υποβληθεί σε
δοκιμασία επάρκειας. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης
προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα.
Σύστημα

8.-(1) Εάν στη ∆ημοκρατία η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο

αναγνώρισης όταν

επάγγελμα

απαιτείται κατοχή
πιστοποιητικού.

ή

η

άσκηση

του

προϋποθέτει

την

κατοχή

πιστοποιητικού, το αρμόδιο όργανο δε μπορεί να αρνείται σε
υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή
την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς,
επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων εφόσον:
(α)

Ο αιτών κατέχει δίπλωμα όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 ή στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον
περί

Γενικού

Συστήματος

Αναγνώρισης

Επαγγελμα-τικών Προσόντων Νόμο του 2002, ή
το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο
κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω
επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφος του και
το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος· ή
(β)

ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη
απασχόληση επί δύο έτη, ή επί ισοδύναμη
περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των
δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που
δεν κατοχυρώνει αυτό το επάγγελμα, κατά την
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έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων
“κατοχυρωμένο επάγγελμα”

και “κατοχυρωμένη

επαγγελματική δραστηριότητα” στο άρθρο 2 και
κατέχει

έναν

ή

περισσότερους

τίτλους

εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια
αρχή κράτους μέλους έχουν προετοιμάσει τον
κάτοχο

τους

για

την

εξάσκηση

αυτού

του

επαγγέλματος και οι οποίοι τίτλοι:
(i)

είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, αφού
παρακολούθησε επιτυχώς κύκλο σπουδών
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικό
από εκείνο που αναφέρεται στην ερμηνεία του
όρου “δίπλωμα” στον περί Γενικού Συστήματος
Αναγνώρισης

Επαγγελματικών

Προσόντων

Νόμο του 2002, διάρκειας τουλάχιστο ενός
έτους

ή

ισοδύναμης

διάρκειας

μερικής

παρακολούθησης, στον οποίο προϋπόθεση
πρόσβασης κατά κανόνα αποτελεί μεταξύ
άλλων

η

ολοκλήρωση

του

κύκλου

των

δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για
την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη
τριτοβάθμια

εκπαίδευση

και

ότι

παρα-

κολούθησε με επιτυχία την επαγγελματική
εκπαίδευση που, ενδεχομένως εντάσσεται σ΄
αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
(ii)

είτε

πιστοποιούν

παρακολούθησε

ότι

κύκλο

ο

κάτοχος

σπουδών

αφού

δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ολοκλήρωσε είτε κύκλο
σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός
από τους αναφερόμενους στο στοιχείο (α) που
παρέχεται

σε

εκπαιδευτικό

ίδρυμα

ή

σε

επιχείρηση, ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
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και σε επιχείρηση και που συμπληρώθηκε
ενδεχομένως

με

την

περίοδο

πρακτικής

εξάσκησης ή την άσκηση του επαγγέλματος
που εντάσσεται σ΄ αυτόν τον κύκλο σπουδών,
είτε

πρακτική

εξάσκηση

ή

άσκηση

του

επαγγέλματος, που εντάσσεται στον εν λόγω
κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών,
(iii) είτε

πιστοποιούν

παρακολούθησε
βάθμιας

ότι

κύκλο

τεχνικής

ο

κάτοχος

σπουδών
ή

αφού

δευτερο-

επαγγελματικής

εκπαίδευσης ολοκλήρωσε ενδεχομένως:
-

είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο στοιχείο (ii),

-

είτε πρακτική εξάσκηση ή άσκηση του
επαγγέλματος που εντάσσεται στον εν λόγω
κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η διετής επαγγελματική πείρα δεν απαιτείται όταν ο τίτλος ή οι
τίτλοι εκπαίδευσης του αιτούντος, πιστοποιούν κατοχυρωμένη
εκπαίδευση·
(γ)

ο αιτών, ο οποίος δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε
πιστοποιητικό, ούτε τίτλο εκπαίδευσης, κατά την
έννοια της παραγράφου (β), εδάφιο 1 του άρθρου 4
ή κατά την έννοια της παραγράφου (β) του
παρόντος άρθρου, έχει ασκήσει το επάγγελμα με
πλήρη απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος το
οποίο δεν κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό κατά
την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων
“κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη
επαγγελματική δραστηριότητα” στο άρθρο 2, επί
τρία συνεχή έτη ή για ισοδύναμο χρονικό διάστημα
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με μειωμένο ωράριο κατά τα προηγούμενα δέκα
έτη.

(2) Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται
στην παράγραφο (β) οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή
οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει χορηγηθεί από
αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση
που έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος και αναγνωρίζεται από
αυτό ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση
αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Επιπρόσθετες

9. Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στις διατάξεις του

απαιτήσεις.

άρθρου 8 το αρμόδιο όργανο του άρθρου 15 δύναται να απαιτεί
επιπλέον από τον αιτούντα:

(α)

Την

πραγματοποίηση

πρακτικής

άσκησης

προσαρμογής επί δύο έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή την
υποβολή

σε

δοκιμασία

επάρκειας,

όταν

η

εκπαίδευση την οποία έλαβε σύμφωνα με τις
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 1 του
άρθρου 8 καλύπτει θεωρητικούς ή/και πρακτικούς
τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από αυτούς που
καλύπτει το πιστοποιητικό, που απαιτείται στη
∆ημοκρατία ή όταν υπάρχουν διαφορές στα πεδία
δραστηριότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται
ειδική

εκπαίδευση

σε

θεωρητικούς

ή/και

πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από
εκείνους που καλύπτει ο τίτλος εκπαίδευσης του
αιτούντος. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης
προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει
στον αιτούντα·
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(β)

την

πραγματοποίηση

πρακτικής

άσκησης

προσαρμογής επί δύο έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή την
υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας όταν, στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ)
εδάφιο (1) του άρθρου 8, ο αιτών δεν έχει ούτε
δίπλωμα,

ούτε

εκπαίδευσης.

Η

πιστοποιητικό,
επιλογή

μεταξύ

ούτε

τίτλο

πρακτικής

άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας
ανήκει στο αρμόδιο όργανο που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 15.
Σύστημα

10.

αναγνώρισης

πρακτική άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή βεβαίωσης

όταν απαιτείται
βεβαίωση
επάρκειας.

Όταν η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η

επάρκειας,

το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αρνείται σε

υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή
την άσκηση του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς,
επικαλούμενο την έλλειψη τυπικών προσόντων:

(α)

Εάν ο αιτών κατέχει βεβαίωση επάρκειας που
απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα στο έδαφός του, ή
την άσκησή του, και η οποία ελήφθη σε άλλο
κράτος μέλος· ή

(β)

εάν ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει προσόντα που
απέκτησε σε άλλα κράτη μέλη, και που παρέχουν
ισοδύναμες εγγυήσεις ιδίως όσον αφορά την
υγεία,

την

ασφάλεια,

την

προστασία

του

περιβάλλοντος και των καταναλωτών, με εκείνες
που απαιτούν οι νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις της ∆ημοκρατίας.
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Σύστημα

11. Όταν, η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η

αναγνώρισης όταν

άσκηση του προϋποθέτει μόνο την κατοχή τίτλου που

απαιτείται τίτλος
γενικής

πιστοποιεί γενική εκπαίδευση επιπέδου πρωτοβάθμιας ή

πρωτοβάθμιας ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να

δευτεροβάθμιας

αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο

εκπαίδευσης.

επάγγελμα αυτό ή την άσκηση του, υπό τους ιδίους όρους με
τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, αν ο
αιτών κατέχει τίτλο εκπαίδευσης ισοδύναμου επιπέδου που
χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος:
Νοείται ότι, ο τίτλος εκπαίδευσης πρέπει, στο κράτος
μέλος που χορηγείται, να χορηγείται από αρμόδια αρχή η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους αυτού.

∆οκιμασία

12.-(1) Η δοκιμασία επάρκειας στην οποία μπορεί να υποβληθεί

επάρκειας.

ο αιτητής με βάση τα άρθρα 6, 7 και 9 -

(α)

Αφορά

αποκλειστικά

τις

επαγγελματικές

του

γνώσεις· και

(β)

έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί η ικανότητα του
αιτητή να ασκήσει το κατοχυρωμένο επάγγελμα στη
∆ημοκρατία, 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 στα οποία οι
αιτητές μπορούν να εξεταστούν στη δοκιμασία επάρκειας, ως
ακολούθως:
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Καταρτίζει κατάλογο με τα θέματα τα οποία, με

(α)

βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτείται
στη ∆ημοκρατία 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
από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο

(β)

(α) του παρόντος εδαφίου, επιλέγονται για τη
δοκιμασία επάρκειας αυτά των οποίων η γνώση
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος στη ∆ημοκρατία.
(3) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
έλεγχος,

δύναται να αφορά και γνώση των σχετικών με το

επάγγελμα

κανόνων

δεοντολογίας

που

ισχύουν

στη

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

13.-(1) Όταν για την πρόσβαση ή την άσκηση κατοχυρωμένου

στοιχεία

επαγγέλματος

στη

∆ημοκρατία

απαιτείται

η

προσκόμιση

αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με (α)

Την εντιμότητα, το ήθος, ή τη μη κήρυξη σε
πτώχευση· ή

(β)

περί μη αναστολής ή μη απαγόρευσης της
άσκησης του κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε
περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, επαρκή απόδειξη
αποτελούν:
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(i)

Τα οικεία πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
καταγωγής ή προέλευσης και από τα οποία
προκύπτει ότι

(ii)

πληρούνται οι όροι αυτοί, ή

εάν τα αναφερόμενα στο σημείο (i) της
παραγράφου

πιστοποιητικά

(β)

δεν

προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους
μέλους καταγωγής ή προέλευσης, ένορκη
δήλωση

του

αιτητή

ενώπιον

αρμοδίου

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

συμβολαιογράφου
επαγγελματικής
μέλους

περίπτωση,
ή

αναγνωρισμένης

οργάνωσης

καταγωγής

ή

ενώπιον

του

κράτους

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

∆ημοκρατία

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) του
εδαφίου (1) πιστοποιητικό δεν προβλέπεται από
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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

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

στη

∆ημοκρατία

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 ∆ημοκρατίας.
(6)(α)

Όταν

για

την

πρόσβαση

ή

την

άσκηση

κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη ∆ημοκρατία
απαιτείται

η

προσκόμιση

πιστοποιητικού

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης, τα
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πιστοποιητικά

που

εκδίδουν

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους θεωρούνται
ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται από
εταιρείες που εδρεύουν στη ∆ημοκρατία·
τα

(β)

αναφερόμενα

στην

παράγραφο

(α)

του

παρόντος εδαφίου πιστοποιητικά, βεβαιώνουν ότι
ο

ασφαλιστής

κανονιστικές

τηρεί

διατάξεις

τις

νομοθετικές

που

ισχύουν

και
στη

∆ημοκρατία όσον αφορά τους όρους και την
έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης·
τα

(γ)

πιστοποιητικά

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, πρέπει να
έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής τους στα αρμόδια όργανα.
∆ικαίωμα χρήσης

14.-(1) Σ΄ όλους όσους ασκούν, κατά τους όρους του παρόντος

επαγγελματικού

Νόμου κατοχυρωμένο επάγγελμα στη ∆ημοκρατία το αρμόδιο

και ακαδημαϊκού
τίτλου.

όργανο του άρθρου 15, αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να
συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο τίτλο
εκπαίδευσης,

τον

οποίο

απέκτησαν

στο

κράτος

μέλος

καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή του
στη γλώσσα του κράτους αυτού. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να
επιβάλει να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνομα και τον
τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής
που τον χορήγησε.

(2)

Όταν

ένα

επάγγελμα

κατοχυρώνεται

στη

∆ημοκρατία από ένωση ή οργάνωση που αναφέρεται στην
ερμηνεία

του

όρου

“κατοχυρωμένη

επαγγελματική

δραστηριότητα”, οι υπήκοοι των κρατών μελών δικαιούνται να
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φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη σχετική σύντμηση που
απονέμει

η

ένωση

ή

οργάνωση

αυτή,

μόνο

εφόσον

αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της.
(3) Όταν η ένωση ή η οργάνωση εξαρτά την ιδιότητα του
μέλους της από την ύπαρξη ορισμένων προσόντων, μπορεί να
εφαρμόσει την απαίτηση αυτή σε υπηκόους άλλων κρατών
μελών κατόχους διπλώματος κατά την έννοια που δίδεται στην
ερμηνεία του όρου «δίπλωμα», στο άρθρο 2, ή πιστοποιητικού
κατά την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία του όρου
“πιστοποιητικό” στο ίδιο άρθρο, ή τίτλου εκπαίδευσης κατά την
έννοια της παραγράφου (β) εδάφιο (1) του άρθρου 4 ή της
παραγράφου (β) εδάφιο (1) του άρθρου 7, ή του άρθρου 11,
μόνο υπό τους όρους του παρόντος νόμου και ιδίως των
άρθρων 4,6 και 7.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Υποβολή αιτήσεων

15.-(1) Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο

και εξέταση από

επάγγελμα στη ∆ημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο

αρμόδιο όργανο.

αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία.
(2) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το εδάφιο (1),
εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο χωρίς να επηρεάζονται με
οποιονδήποτε τρόπο άλλες αρμοδιότητες που ασκεί με βάση τις
νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που το διέπουν.

Εθνικός φορέας

16.-(1)Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και

αναφοράς.

Κοινωνικών
αναφοράς
Νόμου.

Ασφαλίσεων
για

σκοπούς

ορίζεται

ως

εφαρμογής

εθνικός
του

φορέας
παρόντος
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(2) Ο εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει οποιεσδήποτε

πληροφορίες σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να
ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη ∆ημοκρατία και σε
υπηκόους της ∆ημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν
κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα,
παρέχει

πληροφορίες

για

τα

επαγγέλματα

που

είναι

κατοχυρωμένα στη ∆ημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο
όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα.
Αξιολόγηση

17.-(1)Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις

αιτήσεων και

αιτήσεις που παραλαμβάνει, το συντομότερο δυνατό.

απόφαση
αρμόδιου
οργάνου.

(2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο
μπορεί να ζητεί από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή
συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία.
(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητεί, 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, συνοδευόμενη από
όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
∆ικαίωμα

18. Ο αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη

προσφυγής.

ή παράλειψη του αρμόδιου οργάνου, περιλαμβανομένης της
παράλειψής

του

να

επιληφθεί

της

αίτησης

εντός

του

καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με προσφυγή στο
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Ανώτατο

∆ικαστήριο

σύμφωνα

με

το

άρθρο

146

του

Συντάγματος.
Εθνικός

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο

Συντονιστής.

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
έχουν

πίνακα

εκδοθεί

καθώς

των
και

σχετικών
περιγραφή

αποφάσεων
των

που

κυριοτέρων

προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του
παρόντος Νόμου.

(3)

Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της

∆ημοκρατίας στην ομάδα συντονισμού που συγκαλείται από την
Επιτροπή και η οποία απαρτίζεται από τους συντονιστές των
κρατών μελών.
∆ιαδικασία

20. Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται

Τροποποίησης

στα Παραρτήματα Γ και ∆ μπορεί να τροποποιηθούν κατόπιν

Παραρτημάτων
Γ και ∆.

αιτιολογημένης αίτησης του αρμοδίου οργάνου προς την
Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Φορέα
Αναφοράς.

Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται

όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και το κείμενο των οικείων
νομοθετικών διατάξεων. Κατά την υποβολή της πιο πάνω
αναφερόμενης αίτησης ενημερώνονται σχετικά και τα κράτη
μέλη.
Κανονισμοί.

21.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας να
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εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος
Νόμου.
Έναρξη της ισχύος

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που

του παρόντος

καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που

Νόμου.

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Άρθρο 3 (3))

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΙΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ.

1. 64/429/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί πραγματοποιήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον
τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις
κλάσεις 23 έως 40 ∆ΤΤΒ (Βιομηχανία και βιοτεχνία).

64/427/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών
δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23 έως 40 ∆ΤΤΒ
(Βιομηχανία και βιοτεχνία).

2. 68/365/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί πραγματοποιήσεως
του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις
μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και
ποτών (κλάσεις 20 και 21 ∆ΤΤΒ).

68/366/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών
δραστηριοτήτων που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις
20 και 21 ∆ΤΤΒ).
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3. 64/223/ΕΟΚ
Οδηγία

του

Συμβουλίου

της

25ης

Φεβρουαρίου

1964

περί

της

πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό
εμπόριο.

64/224/ΕΟΚ
Οδηγία

του

Συμβουλίου

της

25ης

Φεβρουαρίου

1964

περί

της

πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών για διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη
βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

64/222/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων του
χονδρικού εμπορίου και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο εμπόριο,
τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

4. 68/363/ΕΟΚ
Οδηγία

του

Συμβουλίου

της

15ης

Οκτωβρίου

1968

περί

της

πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που
υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ∆ΤΤΒ).
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68/364/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών
δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ∆ΤΤΒ).

5. 70/522/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1970 περί της πραγματοποιήσεως
της ελεύθερης εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις
μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος
και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες που αφορούν τον άνθρακα (ex ομάδα
6112 ∆ΤΤΒ).

70/523/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1970 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών
δραστηριοτήτων που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις
διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακος (ex ομάδα 6112
∆ΤΤΒ).

6. 74/557/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί πραγματοποιήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη
μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με
το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων.

74/556/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων που
υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών και των δραστηριοτήτων που
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περιλαμβάνουν την επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών
συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων.

7. 68/367/ΕΟΚ
Οδηγία

του

Συμβουλίου

15ης

της

Οκτωβρίου

1968

περί

της

πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 ∆ΤΤΒ).
1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ∆ΤΤΒ).
2. Ξενοδοχεία

επιπλωμένα

και

παρεμφερή

καταστήματα,

χώροι

κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ∆ΤΤΒ).

68/368/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών
δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση
∆ΤΤΒ).
1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ∆ΤΤΒ).
2. Ξενοδοχεία

επιπλωμένα

και

παρεμφερή

καταστήματα,

χώροι

κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ∆ΤΤΒ).

8. 77/92/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης ∆εκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος
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εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις
δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ∆ΤΤΒ) και
ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές.

9. 82/470/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται
να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των
απασχολούμενων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των
πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ∆ΤΤΒ) καθώς και των εναποθηκευτών
(ομάδα 720 ∆ΤΤΒ).

10. 82/489/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται
να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών.

11. 75/368/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που
προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για διάφορες
δραστηριότητες (ex κλάση 01 έως κλάση 85 ∆ΤΤΒ), και ιδίως περί των
μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές.

12. 75/369/ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που
προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες
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που ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο, και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων
για τις δραστηριότητες αυτές.

Παρατήρηση
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφορες οδηγίες, που απαριθμούνται στους
παραπάνω πίνακες αποτέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικών διατάξεων από τις
πράξεις προσχώρησης της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
(ΕΕ αρθ. L 73 της 27.3.1972), της Ελλάδας (ΕΕ αριθ. L 291 της 19.11.1979) και
της Ισπανίας και Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15.11.1985).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(άρθρο 3(2))
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ

Πρόκειται για τις Οδηγίες που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 7 του
Παραρτήματος Α, με εξαίρεση την Οδηγία 74/556/ΕΟΚ που αναφέρεται στο
σημείο 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(Άρθρα 2, 6(1)(α) και 20)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας.

Στην Τσεχική ∆ημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:
– του βοηθού περίθαλψης («Zdravotnický asistent»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών,
που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4
έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική
σχολή, και που συμπληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška».
– του βοηθού στον τομέα της διατροφής («Nutriční asistent»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική
σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška»»,
Στη Γερμανία:
η εκπαίδευση των:
- νοσοκόμων παιδαγωγών ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),
- φυσικοθεραπευτών ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"] (1),
- εργασιοθεραπευτών ["Beschδftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],
- καθηγητών ορθοφωνίας ("Logopδde/Logopδdin"),
- ορθοπτικών ["Orthoptist(in)"],
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- κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],
- κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών ["Staatlich anerkannte(r)
Heilpδdagoge(-in)"],
- ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου ["medizinisch-technische(r)
LaboratoriumsAssistent(in)"],
- ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία ["medizinisch-technische(r)
Radiologie-Assistent(in)"],
- ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής ["medizinischtechnische(r)
Assistent(in) fόr Funktionsdiagnostik"],
- τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική ["veterinδrmedizinisch-technische(r)
Assistent(in)"],
- διαιτολόγων ["Diδtassistent(in)"],
- βοηθών φαρμακείου ("Pharmazieingenieur"), που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις
31 Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαοκρατικής ∆ημοκρατίας της
Γερμανίας ή στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν,
- νοσοκόμων ψυχιατρικής ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
- λογοθεραπευτών ["Sprachtherapeut(in)"],
Στην Ιταλία:
η εκπαίδευση των:
- οδοντοτεχνικών ("odontotecnico"),
- οπτικών ("ottico"),
- ποδολόγων ("podologo"),
στην Κύπρο
η εκπαίδευση στους τομείς:
– του οδοντοτεχνίτη («dental technician»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.
– του τεχνικού οπτικού («optician»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.
στη Λετονία
η εκπαίδευση στους τομείς:
– της οδοντιατρικής νοσοκόμου («zobārstniecības māsa»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από
τριετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με
επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.
– του βοηθού βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από
διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με
επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.
– του οδοντοτεχνίτη («zobu tehniķis»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από
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διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με
επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.
– του βοηθού φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 3 έτη
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από
διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με
επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.»,
στο Λουξεμβούργο
η εκπαίδευση των:
- ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία ["assistante(e) technique mιdical(e)
en
radiologie"],
- ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου, ["assistant(e) technique mιdical(e) de
laboratoire"].
- νοσοκόμων ψυχιατρικής ["infirmier(θre) psychiatrique"],
- ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής ["assistant(e) technique mιdical(e) en
chirurgie"],
- νοσοκόμων παιδοκόμων ["infirmier(θre) puιriculteur(trice)"],
- νοσοκόμων αναισθησιολόγων ["infirmier(θre) anesthιsiste"],
- διπλωματούχων μασέρ ["masseur(euse) diplτmι(e)"],
- παιδαγωγών ["ιducateur(trice)"],
στις Κάτω Χώρες:
η εκπαίδευση των:
- βοηθών κτηνιάτρου ("dierenartassistent"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων:
i) είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία
πιστοποιείται με εξετάσεις, και η οποία συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο
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ειδίκευσης

ενός

ή

δύο

ετών,

η

οποία

πιστοποιείται

με

εξετάσεις,

ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η
οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή
πρακτική

άσκηση

τουλάχιστον

έξι

μηνών

σε

εγκεκριμένο

ίδρυμα,

iii) είτε τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται
με εξετάσεις, η οποία συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση, η πρακτική άσκηση
τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
iv) είτε στην περίπτωση των βοηθών κτηνιάτρου ("dierenartsassisten") στις Κάτω
Χώρες, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς "MBO")
ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό σύστημα μαθητείας ("LLW"),
που πιστοποιείται με εξετάσεις.
στην Αυστρία:
η εκπαίδευση των:
- ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμες που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών
και νέων
- ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμες ψυχιατρικής
-

οπτικών φακών επαφής ("Kontaktlinsenoptiker"),

-

ποδολόγων ("Fuίpfleger"),

-

τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων ("Hφrgerδteakustiker"),

-

φαρμακοποιών ("Drogist"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής

διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη
εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένης σε
μαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση
εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης, και σε περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης,
πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα
άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,
- μασσέρ ("Masseur"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14
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ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο
εκπαιδευτικό

πλαίσιο

επαγγελματικής

εκ

πρακτικής

των
και

οποίων

δύο

έτη

μαθητείας,

εκπαίδευσης

και

ένα

έτος

δύο

έτη

σπουδών,

πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα του
επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,
-

νηπιαγωγών ["Kindergδrtner(in)"],

-

παιδαγωγών ("Erzieher"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής
διάρκειας 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις.

στη Σλοβακία
η εκπαίδευση στους τομείς:

–

του διδασκάλου χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ
v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5
ετών, εκ των οποίων 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης
σε δευτεροβάθμια ειδικευμένη σχολή και μαθήματα 5 εξαμήνων για
παιδαγωγική χορού.

–

του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών
υπηρεσιών («vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v
zariadeniach sociálnych služieb»)

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών,
εκ των οποίων 8/9 έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε
δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλη δευτεροβάθμια σχολή και 2
έτη συμπληρωματικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης.

2. Τομέας των αρχιτεχνιτών ("Mester"/"Meister"/"Maξtre") που αντιστοιχεί
σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες
από τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα Α.
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στη ∆ανία:
η εκπαίδευση των:
- οπτικών ("Optometrist"), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική
διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων πενταετής επαγγελματική εκπαίδευση,
κατανεμημένη σε θεωρητική εκπαίδευση δυόμισι ετών που παρέχεται από το
ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην
επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη
βιοτεχνική δραστηριότητα , κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του "Mester",
- ορθοπεδικών, μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Ortopaedimekaniker"),
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισυ
ετών, εκ των οποίων τριάμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε
θεωρηματική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ενός εξαμήνου και τριετής πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η
οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν της βιοτεχνική
δραστηριότητα,

-

κατόπιν

κατασκευών

των οποίων

ορθοπεδικών

χορηγείται ο τίτλος του "Mester",

υποδημάτων

("Orthopaediskomager"),

των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δεκατριάμισυ
ετών,

εκ

των

οποίων

τεσσεράμισι

έτη

επαγγελματικής

εκπαίδευσης,

κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης δύο ετών και δυόμισι ετών πρακτική εκπαίδευση
στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που
αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος
του "Mester".
στη Γερμανία:
η εκπαίδευση των:
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- οπτικών ("Augenoptiker"),
- οδοντοτεχνιτών ("Zahntechniker"),
- επιδεσμοποιών ("Bandagist"),
- τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων ("Hφrgerδte-Akustiker"),
- μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Orthopδdiemechaniker"),
- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("Orthopδdieschuhmacher"),
στο Λουξεμβούργο:
η εκπαίδευση των:
- οπτικών ("opticien"),
- οδοντοτεχνιτών ("mιcanicien dentaire"),
- τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων ("audioprothιsiste"),
- μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών ("mιcanicien orthopιdistebandagiste"),
- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("orthopιdiste-cordonnier"), των
οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των
οποίων

τουλάχιστον

πέντε

έτη

εκπαίδευσης

στα

πλαίσια

οργανωμένης

εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται
βιοτεχνική, είτε με τη ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του
μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο ευθυνών.

στην Αυστρία:
η εκπαίδευση των:
- επιδεσμοποιών ("Bandagist"),
- κατασκευαστών κορσέδων ("Miederwarenerzeuger"),
- οπτικών ("Optiker"),
- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("Orthopδdieschuhmacher"),
- τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Orthopδdietechniker"),
- οδοντοτεχνιτών ("Zahntechniker"),
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- κηπουρών ("Gδrtner"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε
διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένες σε τρία τουλάχιστον έτη
μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν
μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη
επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξετάσεις οι
οποίες παρέχουν τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος, εκπαίδευσης
μαθητευμένων και χρησιμοποίησης του τίτλου "Meister".
Η εκπαίδευση των αρχιτεχνικών στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, και
συγκεκριμένα των:

-

αρχιτεχνιτών

στη

γεωργία

("Meister

in

der

Lδndwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονομία ("Meister in der Lδndlichen
Hauswirtschaft"),
-

αρχιτεχνιτών

στην

κηπουρική

("Meister

im

Gartenbau"),

- αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας ("Meister im
Feldgemόsebau"),
- αρχιτεχνιτών στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων ("Meister im
Obstbau und in der Obstverwertung"),
- αρχιτεχνιτών στην αμπελουργία και την οινοπαραγωγή ("Meister im Weinbau
und in der Kellerwirtschaft"),
-

αρχιτεχνιτών

στη

γαλακτοκομία

("Meister

in

der

Molkerei-

und

Kδsereiwirtschaft"),
- αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων ("Meister in der Pferdewirtschaft"),
-

αρχιτεχνιτών

στην

ιχθυοκομία

-

αρχιτεχνιτών

στην

πτηνοτροφία

("Meister

-

αρχιτεχνιτών

στη

μελισσοκομία

("Meister

in

-

αρχιτεχνιτών

δασοκομία

("Meister

in

στη

("Meister

in

der

in

Fischereiwirtschaft"),

der
der
der

Geflόgelwirtschaft"),
Bienenwirtschaft"),
Forstwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών ("Meister in der
Forstgarten-

und

Forstpflegewirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση ("Meister in der landwirtschaftlichen
Lagerhaltung"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

121(I)/2003
49

διαρθρωμένης εκπαίδευσης κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας,
που περιλαμβάνει εκπαίδευση παρεχόμενη εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν
μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε τρία έτη επαγγελματικής
πρακτικής, πιστοποιούμενη με εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελμα οι οποίες
παρέχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης μαθητευμένων και χρησιμοποίησης του τίτλου
"Meister".

στην Πολωνία
η εκπαίδευση στους τομείς:
–

του διδασκάλου για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση («Nauczyciel
praktycznej nauki zawodu»),

η οποία αντιπροσωπεύει εκπαίδευση διάρκειας:
–

είτε 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής

εκπαίδευσης

ή

ισοδύναμης

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα, η οποία ακολουθείται από παιδαγωγικά
μαθήματα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, μαθήματα στον
τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή
επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα στο οποίο θα διδάξουν,

–

ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

και

δίπλωμα

μεταδευτεροβάθμιας

παιδαγωγικής τεχνικής σχολής,
ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς
επαγγελματικής

πείρας,

η

οποία

πιστοποιείται

από

δίπλωμα

αρχιτεχνίτη στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από
μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών.
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στη Σλοβακία
η εκπαίδευση στους τομείς:
του αρχιτεχνίτη επαγγελματικής εκπαίδευσης («majster odbornej
výchovy»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

(πλήρης

δευτεροβάθμια

επαγγελματική

εκπαίδευση ή/και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής
κατάρτισης ή μαθητείας),

επαγγελματική πείρα

συνολικής

διάρκειας

τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή
μαθητείας του ενδιαφερομένου και συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές
στην παιδαγωγική ακαδημία ή σε τεχνικά πανεπιστήμια, ή πλήρης
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα
επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας, επαγγελματική πείρα συνολικής
διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης
ή μαθητείας του ενδιαφερομένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής
στην παιδαγωγική ακαδημία, ή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ειδικευμένη
εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα
κέντρα μεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες επαγγελματικής εκπαίδευσης στις
ειδικές σχολές χωρίς συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές.
3. Ναυτιλιακός τομέας
α) Ναυτιλία.
στην Τσεχική ∆ημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:
– του βοηθού καταστρώματος («Palubní asistent»)
– του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní poručík»)
– του υποπλοίαρχου («První palubní důstojník»)
– του πλοιάρχου («Kapitán»)
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– του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»)
– του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»)
– του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»)
– του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»)
– του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»)
– του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník).
στη ∆ανία:
η εκπαίδευση των:
- πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού ("skibsfψrer"),
- δευτέρου ("overstyrmand"),
- σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),
- αξιωματικού της φυλακής ("vagthavende styrmand"),
- αρχιμηχανικού πλοίων ("1. maskinchef"),
- πρώτου μηχανικού ("1. maskinmester"),
- πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής ("1.
maskinmester/vagthavende
maskinmester")
στη Γερμανία
η εκπαίδευση των:
- πλοιάρχου μεγάλης ακτοπλοΐας ("Kapitδn AM"),
- πλοιάρχου ακτοπλοΐας ("Kapitδn AK"),
- αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοΐας ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),
- αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοΐας ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),
- μηχανικού C - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων ("Schiffsbetriebstechniker
CT –
Leiter von Maschinenanlagen"),
- πρώτου μηχανικού πλοίου C - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων
("Schiffsbetriebstechniker CMa - Leiter von Maschinenanlagen"),
- μηχανικού C ("Schiffbetriebstechniker CTW"),
- πρώτου μηχανικού πλοίου CMaW - μόνος υπεύθυνος μηχανικός
("Schiffsmaschinist
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CMa W - Technischer Alleinoffizier")
στην Ιταλία:
η εκπαίδευση των:
- αξιωματικού γεφύρας ("ufficiale di coperta"),
- αξιωματικού μηχανικού ("ufficiale de macchina")
στη Λετονία
η εκπαίδευση στους τομείς:

–

του

αξιωματικού

ηλεκτρολόγου

μηχανικού

πλοίων

(«Kuģu

elektromehāniķis»)
–

του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («Kuģa saldēšanas iekārtu
mašīnists»).

στις Κάτω Χώρες:
η εκπαίδευση των:

-

κυβερνήτη

(παράκτιου

πλοίου)

(με

συμπλήρωμα)

["stuurman

kleine

handelsvaart"
(met aanvulling)],
- του διπλωματούχου μηχανοδηγού ("diploma motordrijver") (παράκτιου πλοίου),
-

αξιωματικού

συστήματος

ελέγχου

ναυσιπλοΐας

λιμανιού

functionaris"),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:
στην Τσεχική ∆ημοκρατία,
η εκπαίδευση των:

του βοηθού καταστρώματος («Palubní asistent»),

1.

Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.

VTS

("VTS-
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2.

(α)

Ναυτική σχολή ή ναυτικό κολέγιο – τμήμα

ναυσιπλοΐας, και οι δύο κύκλοι σπουδών πρέπει να
συμπληρώνονται με εξετάσεις «maturitní zkouška», και
τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία
σε πλοία κατά τη διάρκεια των σπουδών, ή

(β)

Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών
ως ναύτης που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας
σε επίπεδο υποστήριξης σε πλοία, και ολοκλήρωση
εγκεκριμένου

κύκλου

σπουδών

που

πληροί

τις

προδιαγραφές ικανότητας του τμήματος Α-ΙΙ/1 του
Κώδικα

STCW

(∆ιεθνής

Σύμβαση

για

πρότυπα

εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης
φυλακών των ναυτικών) σε ναυτική σχολή ή κολέγιο
του συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης STCW, και
επιτυχία στις εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής
Επιτροπής
(Επιτροπή

που

αναγνωρίζεται

Θαλάσσιων

από

Μεταφορών

την

της

ΕΘΜ

Τσεχικής

∆ημοκρατίας).
του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní
poručík»),

1.

Εγκεκριμένη

θαλάσσια

υπηρεσία

ως

βοηθός

καταστρώματος σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον
500

τόνων

επί

6

τουλάχιστον

μήνες

για

τους

αποφοίτους ναυτικής σχολής ή κολεγίου, ή ένα έτος για
τους αποφοίτους εγκεκριμένου κύκλου σπουδών,
συμπεριλαμβανομένης

εξάμηνης

τουλάχιστον

υπηρεσίας ως ναύτη που αποτελεί μέλος της φυλακής
γέφυρας.
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2.

∆εόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο Βιβλιάριο
Εκπαίδευσης επί του Πλοίου για τους Ναυτόπαιδες
Καταστρώματος.

του υποπλοιάρχου («První palubní důstojník»),
Πιστοποιητικό

ικανότητας

Αξιωματικού

επικεφαλής

φυλακής

γέφυρας σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων και
δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία με την
ιδιότητα αυτήν.
του πλοιάρχου («Kapitán»),
Πιστοποιητικό υπηρεσίας ως πλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
μεταξύ 500 και 3 000 τόνων.
Πιστοποιητικό ικανότητας Υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
τουλάχιστον 3 000 τόνων και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη
θαλάσσια υπηρεσία ως υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
τουλάχιστον 500 τόνων και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη
θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του υποπλοιάρχου πλοίων
εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων.


του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»),

1.

Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.

2.

Ναυτική ακαδημία ή ναυτικό κολέγιο – τμήμα ναυτικών
μηχανικών

και

εξάμηνη

τουλάχιστον

εγκεκριμένη

θαλάσσια υπηρεσία επί πλοίων κατά τη διάρκεια των
σπουδών.


του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»),
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Εξάμηνη

τουλάχιστον

εγκεκριμένη

θαλάσσια

υπηρεσία

ως

Βοηθού Μηχανικού για τους αποφοίτους ναυτικής ακαδημίας ή
κολεγίου.


του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»),
δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως
τρίτου μηχανικού σε πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης
τουλάχιστον 750 kW.



του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»),
κατάλληλο πιστοποιητικό υπηρεσίας ως δεύτερου μηχανικού σε
πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 3000 kW και
εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα αυτήν.



του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»),

1.

Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

2.

Ναυτική ή άλλη ακαδημία, σχολή ηλεκτρολόγων
μηχανολόγων,

ή

τεχνική

σχολή

ή

κολέγιο

ηλεκτρολόγων μηχανολόγων (όλοι οι κύκλοι σπουδών
πρέπει να συμπληρώνονται με εξέταση «maturitní
zkouška») και δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη
πρακτική άσκηση στον τομέα του ηλεκτρολόγου
μηχανικού.


του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník»),

1.

Ναυτική

ακαδημία

ηλεκτρολόγων

ή

κολέγιο,

μηχανικών

ή

σχολή

άλλη

ναυτικών

ακαδημία

ή

δευτεροβάθμια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών· όλοι
οι

κύκλοι

σπουδών

πρέπει

να

καταλήγουν

«maturitní zkouška» ή κρατικές εξετάσεις.

σε
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2.

Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως ηλεκτρολόγος 12
τουλάχιστον μηνών για τους αποφοίτους ακαδημίας ή
κολεγίου,

ή

24

μηνών

για

τους

αποφοίτους

δευτεροβάθμιας σχολής.
- στη ∆ανία, εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως, που ακολουθούνται
από μια θεμελιώδη σειρά μαθημάτων βασικής εκπαιδεύσεως ή/και υπηρεσίας στη
θάλασσα διάρκειας που ποικίλλει μεταξύ 17 και 36 μηνών και συμπληρώνονται:
i) για τον αξιωματικό της φυλακής με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής
εκπαίδευσης,
ii) για τους άλλους με τρία έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης,
- στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται
τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση
στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη
συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο
ετών,
- στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον
επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται,
ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση,
στη Λετονία,
η εκπαίδευση των:



του

αξιωματικού

ηλεκτρολόγου

μηχανικού

πλοίων

(«Kuģu

elektromehāniķis»),

1.

Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

2.

Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών

και

6

μηνών,

περιλαμβάνουσα

τουλάχιστον

9

έτη
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στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής
εκπαίδευσης.

Επιπλέον

απαιτείται

θαλάσσια

υπηρεσία

τουλάχιστον 6 μηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή βοηθός
ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίου με ισχύ γεννήτριας άνω των
750 kW. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική
εξέταση από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών,


του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),

1.

Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

2.

Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13
ετών, περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12
μηνών ως μηχανικός ψυκτικού εξοπλισμού. Η επαγγελματική
εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την αρμόδια
αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει
το Υπουργείο Μεταφορών».

-

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση:
i) για τον κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) ["stuurman kleine
handelsvaart (met aanvulling)"], και το διπλωματούχο μηχανοδηγό ("diploma
motordrijver") περιλαμβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης, που
ολοκληρώνεται με περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα μηνών,

ii) για τον αξιωματικό συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS ("VTSfunctionaris") συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον τρία έτη ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης ("HBO") ή μέσης
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επαγγελματικής εκπαίδευσης ("MBO"), που ολοκληρώνεται με σπουδές εθνικής
και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον δώδεκα
εβδομάδες

θεωρητικής

εκπαίδευσης

και

πιστοποιούνται

με

εξετάσεις.

και που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης STCW (διεθνής
σύμβαση του 1978 για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλομένων και χορήγηση
πιστοποιητικών ικανότητας και χρήσεως φυλακών).

β) Θαλάσσια αλιεία
στη Γερμανία
η εκπαίδευση του:
- πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας ("Kapitδn BG/Fischerei"),
- πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης ("Kapitδn BK/Fischerei"),
- αξιωματικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας ("Nautischer
Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),
- αξιωματικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας ("Nautischer
Schiffsoffizier BKW/Fischerei");
στις Κάτω Χώρες:
η εκπαίδευση των:
- αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V ("stuurman werktuigkundige V"),
- μηχανικού IV αλιευτικού πλοίου ("werktuigkundige IV visvaart"),
- αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου ("stuurman werktuigundige
VI"),
- αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VI ("stuurman IV werktuigkundige VI"),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:
- στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται
τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση
στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη
συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο
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ετών,
- στις Κάτω Χώρες, κύκλος σπουδών που ποικίλει μεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή,
και ολοκληρώνεται με μια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος δώδεκα μηνών,
και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Torremolinos (διεθνής
σύμβαση του 1977, για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων).

4. Τεχνικός τομέας.
στην Τσεχική ∆ημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:


του εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου («autorizovaný technik,
autorizovaný stavitel»)
που αντιπροσωπεύει εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση
που περιλαμβάνει 4 έτη δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που
ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška» (δευτεροβάθμια τεχνική
σχολή) και 5 έτη επαγγελματικής πείρας που ολοκληρώνεται με
εξετάσεις

επαγγελματικών

προσόντων

για

την

άσκηση

των

επιλεγμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον οικοδομικό τομέα
(σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 50/1976 Sb. (νόμος περί οικοδομικής) και
το Νόμο αριθ. 360/1992 Sb).


του οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),
που αντιπροσωπεύει δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία
περιλαμβάνει οκταετή τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που
συμπληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška»και ολοκληρώνεται με
κρατικές εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχημάτων.
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του τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»)
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε
δευτεροβάθμια

σχολή

μηχανικών

ή

ηλεκτρονικών,

και

που

ολοκληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška».


του εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»),
άτομο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον
8

έτη

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης

και

τουλάχιστον

4

έτη

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορίας
ή μηχανών που ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška».


του κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων
με κινητήρα («Kontrolní technik STK»),
άτομο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον
8

έτη

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης

και

τουλάχιστον

4

έτη

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται με
«maturitní zkouška». Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής
πρακτικής· το άτομο πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό
ποινικό μητρώο και να έχει ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον
κρατικό τεχνικό διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών καθώς και να έχει
επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις,


του μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων («Mechanik měření
emisí»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης·
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συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška». Επίσης, ο αιτών πρέπει
να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική
κατάρτιση «μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων» διάρκειας
8 ωρών και να υποβάλλεται με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.


του πλοιάρχου Κλάσης I («Kapitán I. třídy»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ολοκληρώνονται με εξέταση
«maturitní

zkouška»

και

εξετάσεις

μετά

τις

οποίες

χορηγείται

πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελματική αυτή εκπαίδευση πρέπει
να

ακολουθείται

από

τετραετή

επαγγελματική

άσκηση

που

ολοκληρώνεται με εξετάσεις.


του συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor památek,
které jsou díly uměleckých řemesel»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών εάν πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον
τομέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 12 ετών σε συναφή τομέα,
συν 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε περίπτωση πλήρους
δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση
«maturitní zkouška», ή 8 έτη επαγγελματικής πείρας στην περίπτωση
δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που καταλήγει σε τελικές
εξετάσεις μαθητείας.



του συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία και περιέχονται σε
μουσεία και πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων πολιτιστικής αξίας
(«restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena
ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, συν 5 έτη επαγγελματικής πείρας σε περίπτωση πλήρους
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δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης που
ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška».


του διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης·
συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška» και τουλάχιστον
πενταετή πείρα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία
δεκαετία.



του προϊσταμένου τεχνολογίας εκρηκτικών («Technický vedoucí odstřelů»)
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τουλάχιστον

4 έτη

δευτεροβάθμιας

επαγγελματικής

εκπαίδευσης·

ολοκλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška»,
που ακολουθείται από:


2 έτη ως μηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες
δραστηριότητες) και 1 έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες
δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάμηνο ως βοηθός μηχανικού
ανατινάξεων,



100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από
εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Νομαρχιακής Αρχής Ορυχείων,



τουλάχιστον έξι μήνες πρακτική εξάσκηση στον τομέα του προγραμματισμού
και της εκτέλεσης ανατινάξεων σημαντικού μεγέθους,



32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από
εξετάσεις ενώπιον της Τσεχικής Αρχής Ορυχείων,»,
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στην Ιταλία:
η εκπαίδευση του:
- γεωμέτρη ("geometra"),
- αγροτεχνικού ("perito agrario"), που αντιπροσωπεύει κύκλους τεχνικών
δευτεροβαθμίων σπουδών συνολικής διάρκειας 13 τουλάχιστον ετών εκ των
οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη δευτεροβάθμιων
σπουδών εκ των οποίων τρία έτη σπουδών με άξονα το επάγγελμα και που
πιστοποιούνται με την εξέταση του τεχνικού "baccalaurιat" και συμπληρώνονται:
i) στην περίπτωση του γεωμέτρη: είτε με περίοδο πρακτικής άσκησης δύο
τουλάχιστον ετών σε επαγγελματικό γραφείο, είτε με επαγγελματική πείρα πέντε
ετών,
ii) στην περίπτωση των αγροτεχνικών, με την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής
άσκησης δύο τουλάχιστον ετών, συνοδεύομενης από κρατικές εξετάσεις 7.

στη Λετονία
η εκπαίδευση στους τομείς:


του μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού («vilces līdzekļa
vadītāja (mašīnista) palīgs»),



πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών
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που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαγγελματική κατάρτιση
που ολοκληρώνεται με ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό
ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για 5 έτη.»

στις Κάτω Χώρες:
η εκπαίδευση του:
- δικαστικού επιμελητή ("gerechtsdeurwaarder"),
- κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων ("tandprotheticus"),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης:
i) στην περίπτωση του δικαστικού επιμελητή ("gerechtsdeurwaarder") συνολικής
διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και
οκτώ έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής
εκπαίδευσης που πιστοποιείται με κρατικές εξετάσεις και συμπληρώνεται με τρία
έτη θεωρητικής και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων ("tandprotheticus"),
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης
και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής
απασχόλησης

στον

τομέα

της

κατασκευής

οδοντικών

προθέσεων

πιστοποιείται με εξετάσεις 7.
στην Αυστρία:
η εκπαίδευση του:
- δασολόγου ("Fφrster"),
- παροχής τεχνικών συμβουλών ("Technisches Bόro"),
- εκμίσθωσης εργασίας ("άberlassung von Arbeitskrδften - Arbeitsleihe"),

και
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- πράκτορα ευρέσεως εργασίας ("Arbeitsvermittlung"),
- συμβούλου επενδύσεων ("Vermφgensberater",
- ιδιωτικού αστυνομικού ("Berufsdetektiv"),
- φύλακα ("Bewachungsgewerbe"),
- κτηματομεσίτη ("Immobilienmakler"),
- διαχειριστή ακινήτων ("Immobilienverwalter"),
- διαφημιστικού πρακτορείου ("Werbeagentur"),
- οργανωτή οικοδομικών έργων ("Bautrδger, Bauorganisator, Baubetreuer"),

-

ινστιτούτο

είσπραξης

οφειλών

("Inkassoinstitut"),

που

αντιπροσωπεύει

εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθμιων
τεχνικών ή εμπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται με τεχνικές ή εμπορικές
εξετάσεις και συμπληρώνονται με εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο
εργασίας που πιστοποιείται με επαγγελματικές εξετάσεις,
- συμβούλου ασφαλίσεων ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), που
αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που περιλαμβάνει έξι
έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη
μαθητείας

και

τρία

έτη

επαγγελματικής

πρακτικής

εκπαίδευσης,

που

πιστοποιούνται με εξετάσεις,
- αρχιτεχνίτη οικοδόμου/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός ("Planender
Baumeister"),
- αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός ("Planender
Zimmermeister"),

που

αντιπροσωπεύει

εκπαίδευση

συνολικής

διάρκειας

τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελματικής
εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών σπουδών και
πέντε έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με
επαγγελματικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του
επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στο βαθμό που η εν λόγω
εκπαίδευση σχετίζεται με το δικαίωμα εκπόνησης κτιριακών μελετών, τεχνικών
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υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων ("το προνόμιο Μαρία Θηρεσία").

στην Πολωνία
η εκπαίδευση στους τομείς:


του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με
κινητήρα

σε

τοπικό

σταθμό

ελέγχου

οχημάτων

(«Diagnosta

przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów ο
podstawowym zakresie badań»),
που

αντιπροσωπεύει

οκταετή

στοιχειώδη

εκπαίδευση

και

πενταετή

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και
τριετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, και
καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον έλεγχο αξιοπιστίας κινητήρων και
επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.


του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με
κινητήρα

σε

νομαρχιακό

σταθμό

ελέγχου

αυτοκινήτων

(«Diagnosta

przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli
pojazdów»),
που

αντιπροσωπεύει

οκταετή

στοιχειώδη

εκπαίδευση

και

πενταετή

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και
τετραετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, και
καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον έλεγχο αξιοπιστίας κινητήρων και
επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.
–

του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα
σε

σταθμό

ελέγχου

αυτοκινήτων

(«Diagnosta

techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),
που αντιπροσωπεύει:

wykonujący

badania
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οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή
πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή
οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τομέα των
αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη οκταετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή
σε γκαράζ,
και καλύπτει συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει
βασική και ειδικευμένη κατάρτιση, με εξετάσεις μετά από κάθε φάση.
Η διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιμέρους εκπαιδεύσεων στο
πλαίσιο ολοκληρωμένης κατάρτισης του Υπουργού Υποδομών, της 28ης
Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τους
τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, στοιχείο 1769).

- του διαχειριστού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»),
που

αντιπροσωπεύει

οκταετή

στοιχειώδη

εκπαίδευση

και

τετραετή

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές
μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 45 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις,
ή
οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την
προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 63
ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

5. Εκπαιδεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως "National
vocational qualifications" ή ως "Scottish vocational qualifications"
Η εκπαίδευση του:
- ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων ("Mine electrical engineer"),
- μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων ("Mine mechanical engineer"),
- ειδικού θεραπευτικής οδόντων ("Dental therapist"),
- ειδικού υγιεινής οδόντων ("Dental hygienist"),
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- οπτικού ("Dispensing optician"),
- επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων ("Mine deputy"),
- κατ' επάγγελμα συνδίκου ("Insolvency practitioner"),
- αναγνωρισμένου ειδικού μεταβιβάσεων ακινήτων ("Licensed conveyancer"),
- α′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("First mate Freight/Passenger ships - unrestricted"),
- β′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("Second mate Freight/Passenger ships - unrestricted"),
- γ′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("Third mate Freight/Passenger ships - unrestricted"),
- αξιωματικού καταστρώματος φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών
("Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted"),
- μηχανικού εμπορικού ναυτικού β′ τάξεως φορτηγά/επιβατηγά πλοία - περιοχή
δραστηριότητας απεριόριστη ("Engineer officer - Freight/Passenger ships unlimited trading area"),
- τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων (“certified technically
competent person in waste management”)
που

οδηγούν

σε

τίτλους

που

αναγνωρίζονται

ως

"National

vocational

qualifications" (NVQ), ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως "Scottish vocational
qualifications", και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του "National framework of
vocational qualifications" του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:
- επίπεδο 3: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε
ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και
όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε
καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση
άλλων προσώπων.
- επίπεδο 4: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών
καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική
ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά
την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα και την κατανομή των
πόρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
(Άρθρου 4(1)(β)(ii), 6(1)(α) και 20)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο:
Οι κατοχυρωμένες νομοθετικές εκπαιδεύσεις που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων
εγκεκριμένων και που αποτελούν "National vocational qualifications" (NVQ), ή
που εγκρίνονται στη Σκοτία ως "Scottish vocational qualifications", και
τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του "National framework of vocational
qualifications" του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:
- επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε
ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και
όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε
καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση
άλλων προσώπων.
- επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών
καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη
και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την
ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα.
Στη Γερμανία:
Οι ακόλουθες νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις:
- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες προπαρασκευαστικές εκπαιδεύσεις για τα
επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών ("Technische Assistent") και των εμπορικών
βοηθών ("Kaufmδnnische Assistent") και των κοινωνικών επαγγελμάτων ("Soziale
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Berufe") καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και
ορθοφωνίας ("Staatlich geprόfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrer") με κρατικό
δίπλωμα, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

("Mittlerer

Bildungsabschluί")

και

που

περιλαμβάνουν:
i) είτε τουλάχιστον τριετή (1) επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή
("Fachschule") που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται ενδεχομένως
με μονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης με εξετάσεις,
ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη σε ειδικευμένη σχολή ("Fachschule"), που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί
έξι τουλάχιστον μήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον μήνες σε
αναγνωρισμένο ίδρυμα,
iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευμένη σχολή ("Fachschule"), που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί
ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε
αναγνωρισμένο ίδρυμα.
- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις για τεχνικούς ("Techniker"),
σχεδιαστές

("Gestalter")

και

οικογενειακούς

βοηθούς

("Familienpfleger"),

συνολικής διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής

σχολικής

φοίτησης

ή

ανάλογης

εκπαίδευσης

(τουλάχιστον

εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης σε
επαγγελματική σχολή ("Berufsschule") ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και που
περιλαμβάνουν, μετά από άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη, μια
εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μια
εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας.
- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις και οι νομοθετικά κατοχυρωμένες
συνεχείς εκπαιδεύσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν,
κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής
φοίτησης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εν
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γένει τριετούς διάρκειας) και που περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του
επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο
πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προπαρασκευή των οποίων
λαμβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά μέτρα εκπαίδευσης είτε παράλληλα με
την άσκηση του επαγγέλματος (τουλάχιστον 1 000 ωρών) είτε με πλήρη
παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον).
Οι γερμανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη
κατάλογο των σχετικών κύκλων σπουδών.

Στις Κάτω Χώρες:
- Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15
ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας οκτώ ετών και τέσσερα έτη είτε μέσης γενικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ("MAVO") είτε προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
("VBO") ή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, και που
απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή τετραετούς διάρκειας σε σχολή
μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ("MBO"), που πιστοποιούνται με εξετάσεις.
- Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16
ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας οκτώ ετών και προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
("VBO") ή ανώτερου επιπέδου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας
τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την ολοκλήρωση επαγγελματικής
εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστημα μαθητείας, εκ των οποίων
τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα θεωρητικής διδασκαλίας σε σχολή και τις
υπόλοιπες μέρες πρακτική εκπαίδευση σε κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε
επιχείρηση, που πιστοποιείται με εξετάσεις δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου
επιπέδου.
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Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

Στην Αυστρία:
- Εκπαιδεύσεις σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές ("Berufsbildende Hφhere
Schulen") και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας ("Hφhere
Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), συμπεριλαμβανομένων ειδικών
τύπων ("Einschlieίlich der Sonderformen") η διάρθρωση και το επίπεδο των
οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων πέντε έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με τελική
εξέταση, η επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας.
- Εκπαιδεύσεις σε σχολές αρχιτεχνιτών ("Meisterschulen"), τάξεις αρχιτεχνιτών
("Meisterklassen"), σχολές αρχιτεχνιτών βιομηχανίας ("Werkmeisterschulen") ή
σχολές οικοδομών ("Bauhandwerkerschulen"), η διάρθρωση και το επίπεδο των
οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη
εκπαίδευσης

σε

επιχείρηση

και

παράλληλα

σε

επαγγελματική

σχολή

("Berufsschule"), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την επιτυχή
ολοκλήρωση

εκπαίδευσης

διάρκειας

τουλάχιστον

ενός

έτους

σε

σχολή

αρχιτεχνιτών ("Meisterschule"), τάξεις αρχιτεχνιτών ("Meisterklassen"), σχολή
αρχιτεχνιτών

βιομηχανίας

("Werkmeisterschule")

ή

σχολή

οικοδομών

("Bauhanderkerschule"). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της
εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων
πρακτικής εξάσκησης, που είτε προηγούνται των εκπαιδεύσεων στα εν λόγω
ιδρύματα είτε συνοδεύονται από σπουδές μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον
960 ωρών).
Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο των
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εκπαιδεύσεων

που

καλύπτονται

από

το

παρόν

παράρτημα.»

(1) (1) (1) Η ελάχιστη διάρκεια μπορεί να μειωθεί από τρία σε δύο έτη εάν ο
ενδιαφερόμενος κατέχει τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο
πανεπιστήμιο ("Abitur"), δηλαδή δεκατρία έτη προγενέστερων σπουδών, ή τον
τίτλο

που

απαιτείται

για

να

γίνει

δεκτός

στο

"Fachhochschulen"

("Fachhochschulreife"), δηλαδή δώδεκα έτη προγενέστερων σπουδών.
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