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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο -

Επίσημη

«Οδηγία

Εφημερίδα της

Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των

E.E.: L. 255,
30.09.2005,

2005/36/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

προσόντων», και

σ. 22.

για σκοπούς εναρμόνισης με το σημείο V του Παραρτήματος της
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

«Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για

Εφημερίδα της

την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης

E.E.: L. 363,
20.12.2006,
σ. 141.

κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης των

τίτλος.

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2008.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια«αρμόδια αρχή» αναφορικά με τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας,
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται με βάση τον παρόντα
Νόμο, σημαίνει την αρχή που έχει οριστεί, ως αρμόδια για την έκδοση,
τη χορήγηση ή την αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων ή βεβαίωσης
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διάρκειας της επαγγελματικής πείρας ή των άλλων αποδεικτικών
στοιχείων·
«αρμόδιο όργανο» σημαίνει το όργανο που έχει ορισθεί ως αρμόδιο,
βάσει οποιασδήποτε νομοθετικής ή διοικητικής διάταξης για την
αναγνώριση

του

δικαιώματος

ασκήσεως

στη

Δημοκρατία

ενός

νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«διευθυντής επιχείρησης» σημαίνει, κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει
σε επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου:
(i)

είτε

τα

καθήκοντα

διευθυντή

επιχείρησης

ή

υποκαταστήματος επιχείρησης·
(ii)

είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή του επιχειρηματία ή του
διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά
συνεπάγονται

ευθύνη

ανάλογη

με

την

ευθύνη

του

επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης· και
(iii)

είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου
με καθήκοντα εμπορικής ή/και τεχνικής φύσεως και
υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης·

«δοκιμασία επάρκειας» σημαίνει, τον έλεγχο που αφορά αποκλειστικά
τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος και διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4·
«επαγγελματικά προσόντα» σημαίνει τα προσόντα που πιστοποιούνται
από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (i), της παραγράφου (α), του άρθρου 15 ή/και από
επαγγελματική πείρα·
«επαγγελματική πείρα» σημαίνει, την πραγματική και νόμιμη άσκηση
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του σχετικού επαγγέλματος σ' ένα κράτος μέλος·
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο
συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992, στο Οπόρτο και
προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις
Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω
εκάστοτε τροποποιείται και την Ελβετία·
«νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση» σημαίνει, κάθε
εκπαίδευση η οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση
συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που
ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος·
«νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει την κατοχυρωμένη
επαγγελματική

δραστηριότητα

ή το σύνολο επαγγελματικών

δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα που είναι κατοχυρωμένο
σε ένα κράτος μέλος, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από
τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων
επαγγελματικών προσόντων:
Νοείται ότι όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου
που περιορίζεται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό
προσόν:
Νοείται

περαιτέρω,

ότι

εξομοιώνεται

προς

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα το επάγγελμα που ασκείται από τα μέλη
Παράρτημα Ι.

ένωσης ή οργάνωσης του Παραρτήματος Ι·
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Επίσημη

«Οδηγία

Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου

E.E.: L 255,
30.09.2005,

2005/36/ΕΚ»

σημαίνει,

την

Οδηγία

2005/36/ΕΚ

του

2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

σ. 22.

«πρακτική άσκηση προσαρμογής» σημαίνει, την άσκηση νομοθετικά
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία
σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

αναγνωρισμένου

επαγγελματία,

συμπληρωματική

εκπαίδευση

άρθρου

7

συνοδεύεται,

και

υπόκειται

υπό

την

ευθύνη

ενδεχομένως,
σε

αξιολόγηση.

από
Οι

λεπτομερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησής της
καθώς και το νομικό καθεστώς του ασκούμενου καθορίζονται από το
αρμόδιο όργανο·
«τίτλος εκπαίδευσης» σημαίνει, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και
άλλους τίτλους που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους, και βεβαιώνουν επιτυχώς
περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί στην
Κοινότητα:
Νοείται ότι εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης κάθε τίτλος
εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του
διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα στο
έδαφος κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο, και
εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω
κράτος μέλος· και
«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.
Πεδίο

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε πολίτη κράτους μέλους ο

εφαρμογής.

οποίος

απέκτησε

τα

επαγγελματικά

του

προσόντα

εκτός

της

Δημοκρατίας και επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα στη Δημοκρατία είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4165, 6/6/2008

31(I)/2008
5

μισθωτός,

συμπεριλαμβανομένων

των

ασκούντων

ελεύθερα

επαγγέλματα καθώς και σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος δυνάμει
άλλου ειδικού νόμου έχει τα ίδια δικαιώματα ως προς την αναγνώριση
πιστοποιητικών, πτυχίων ή άλλων επαγγελματικών προσόντων, με
πολίτες της Δημοκρατίας.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων ειδικής νομοθεσίας που διέπει κάθε
επάγγελμα,

επιτρέπεται

η

άσκηση

νομοθετικά

κατοχυρωμένου

επαγγέλματος από πολίτη κράτους μέλους που είναι κάτοχος
επαγγελματικών προσόντων, τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος
μέλος.
(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για ένα συγκεκριμένο
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα για το οποίο έχει θεσπισθεί άλλη
νομοθεσία για εναρμόνιση με κοινοτική νομοθετική πράξη σχετικά με
την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Δοκιμασία

4.-(1) Τα αρμόδια όργανα διενεργούν δοκιμασία επάρκειας με σκοπό να

επάρκειας.

εκτιμηθεί

η

ικανότητα

του

αιτούντος

να

ασκήσει

νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία.
(2) Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, το αρμόδιο όργανο, με βάση
τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτείται στη Δημοκρατία με την
εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των τομέων γνώσεων
οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο ή τους τίτλους
εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.
(3) Στη δοκιμασία επάρκειας λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο
αιτητής είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος
καταγωγής ή προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς
γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. Η εν λόγω δοκιμασία
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μπορεί επίσης να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει για
τις οικείες δραστηριότητες στη Δημοκρατία.
Επαγγελματική

5. Η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και

εκπαίδευση και

κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του επαγγέλματος

κατάρτιση.

ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του
οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της
αρμόδιας προς τούτο αρχής.

Επαγγελματικές

6.-(1) Οι ενώσεις ή οργανώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι

ενώσεις ή

έχουν ιδίως ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του

οργανισμοί.

οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του

Παράρτημα Ι.

στόχου, τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος
και χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε
κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς τους οποίους θεσπίζουν οι
ίδιες, και παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή
συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο
εκπαίδευσης.
(2) Κάθε φορά που παραχωρείται η αναγνώριση σε ένωση ή
οργάνωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνεται η
Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρακτική άσκηση

7.-(1) Η πρακτική άσκηση προσαρμογής διεξάγεται υπό την ευθύνη

προσαρμογής.

αναγνωρισμένου

επαγγελματία,

συνοδεύεται

ενδεχομένως

από

συμπληρωματική εκπαίδευση και υπόκειται σε αξιολόγηση.
(2) Οι λεπτομερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης προσαρμογής
και της αξιολόγησής της καθώς και το νομικό καθεστώς του ασκουμένου
καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο.
(3)

Το αρμόδιο όργανο καθορίζει το καθεστώς το οποίο
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απολαμβάνει στη Δημοκρατία ο ασκούμενος, ιδίως όσον αφορά το
δικαίωμα παραμονής, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις
κοινωνικές παροχές, τις αποζημιώσεις και τις αποδοχές του, σύμφωνα
με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.
Αποτελέσματα

8.-(1) Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Δημοκρατία

αναγνώρισης.

παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει, πρόσβαση στο ίδιο
επάγγελμα για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος
καταγωγής του, και να το ασκεί στη Δημοκρατία, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις όπως και οι πολίτες της Δημοκρατίας.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το επάγγελμα που
επιθυμεί να ασκήσει ο αιτητής στη Δημοκρατία θεωρείται το ίδιο με
εκείνο για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής
του, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχή της

9.-(1) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου,

ελεύθερης

καθώς και των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Νόμου, η ελεύθερη

παροχής
υπηρεσιών.

παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία δεν περιορίζεται για λόγους που
αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα εάν:
(α)

Ο πάροχος είναι νομίμως εγκατεστημένος σε άλλο κράτος
μέλος με σκοπό να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα (στο εξής
αναφερόμενο ως «το κράτος μέλος εγκατάστασης»)· και

(β)

σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου στη Δημοκρατία,
εάν έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος
μέλος εγκατάστασης επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα
των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής, εφόσον το
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω
κράτος:
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Νοείται ότι, η επί διετία άσκηση του επαγγέλματος δεν
απαιτείται εφόσον είτε το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το
εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη.
(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται μόνο σε
περίπτωση

που

ο

πάροχος

μετακινείται

στην

επικράτεια

της

Δημοκρατίας προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστασιακά, το
επάγγελμα το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1).
(3) Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής
εκτιμάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη
συχνότητα,

την

περιοδικότητα

και

το

συνεχή

χαρακτήρα

της

συγκεκριμένης παροχής.
(4) Σε περίπτωση μετακίνησής του, ο πάροχος υπόκειται σε
επαγγελματικούς κανόνες, επαγγελματικού, καταστατικού ή διοικητικού
χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα,
όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η σοβαρή
επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την
προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και στις
πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν στη Δημοκρατία για τους
επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα.
Απαλλαγές.

10. Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο
κράτος

μέλος,

απαλλάσσονται

ιδίως

από

τις

απαιτήσεις

που

επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στη
Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:
(α)

την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε
επαγγελματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα. Για
σκοπούς εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων που
ισχύουν στη Δημοκρατία, το αρμόδιο όργανο προβλέπει είτε
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προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική
προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό
οργανισμό, υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες αυτές δεν
καθυστερούν ούτε περιπλέκουν με οποιοδήποτε τρόπο την
παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω
δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το αρμόδιο όργανο,
εάν διαφέρει από τη σχετική επαγγελματική οργάνωση ή
φορέα, αποστέλλει στη σχετική επαγγελματική οργάνωση ή
φορέα, αντίγραφο της δήλωσης και, ενδεχομένως, της
ανανέωσης που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του
άρθρου 11, συνοδευόμενη, για τα επαγγέλματα που έχουν
επιπτώσεις

στη

δημόσια

υγεία

και

ασφάλεια

που

αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 11 ή τα οποία
τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, από αντίγραφο των
εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11
και τούτο συνιστά αυτόματη προσωρινή εγγραφή ή τυπική
προσχώρηση για το στόχο αυτό·
(β)

την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου
δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι
λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που
ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων. Ο πάροχος
ενημερώνει τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου
δικαίου, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.

Προηγούμενη

11.-(1) Kατά την πρώτη μετακίνηση του παρόχου από ένα κράτος μέλος

δήλωση σε

στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, απαιτείται να πληροφορεί

περίπτωση
μετακίνησης
του παρόχου.

σχετικά το αρμόδιο για το οικείο επάγγελμα όργανο, με προηγούμενη
γραπτή

δήλωση

που

περιλαμβάνει

λεπτομέρειες

σχετικά

με

οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.
(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανανεώνεται ετησίως
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εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά
υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Ο
πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οποιοδήποτε μέσο.
(3) Kατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση
ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα
έγγραφα, το αρμόδιο όργανο απαιτεί όπως η δήλωση συνοδεύεται από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α)

απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·

(β)

βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων
και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η
άσκηση

αυτών

των

δραστηριοτήτων

τη

στιγμή

της

χορήγησης της βεβαίωσης·
(γ)

αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων·

(δ)

για τις περιπτώσεις των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων
επαγγελμάτων

στο

κράτος

μέλος

εγκατάστασης,

την

απόδειξη με κάθε μέσο ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν
λόγω δραστηριότητες επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστημα
των δέκα προηγούμενων ετών· και
(ε)

για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, εφόσον
απαιτείται για τους πολίτες της Δημοκρατίας, λευκό ποινικό
μητρώο.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), η παροχή
υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του
κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος μέλος
υφίσταται

νομοθετικά

κατοχυρωμένος

τίτλος

για

την

οικεία
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επαγγελματική δραστηριότητα. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην
επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους
εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον
αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο
εν λόγω επαγγελματικός τίτλος δεν υφίσταται στο κράτος μέλος
εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην
επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους
εγκατάστασης. Κατ’ εξαίρεση, η υπηρεσία παρέχεται βάσει του
επαγγελματικού τίτλου της Δημοκρατίας στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
δυνάμει του Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ,
αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων
εκπαίδευσης.
(5)

Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των

νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης
δυνάμει του Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, το αρμόδιο
όργανο δύναται να προβαίνει για το οικείο επάγγελμα σε έλεγχο των
επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη
παροχή υπηρεσιών. Ο προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο
εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της
ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για
την επίτευξη αυτού του στόχου.
(6) Το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης
και των συνοδευτικών εγγράφων, το αρμόδιο όργανο ενημερώνει τον
πάροχο είτε σχετικά με την απόφασή του να μην ελέγξει τα προσόντα
του, είτε σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού.
(7) Εάν υπάρχει δυσκολία η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, το
αρμόδιο όργανο γνωστοποιεί στον πάροχο, εντός του πρώτου μηνός,
το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η
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οποία πρέπει να έχει ληφθεί οριστικά εντός του δευτέρου μηνός από την
παραλαβή όλων των εγγράφων.
(8)

Σε

περίπτωση

επαγγελματικά

προσόντα

ουσιαστικής
του

διαφοράς

παρόχου

και

ανάμεσα

την

στα

απαιτούμενη

εκπαίδευση στη Δημοκρατία, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί
να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, παρέχεται στον
πάροχο η δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και
ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας. Εν
πάση περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να αρχίζει τον επόμενο
μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ'
εφαρμογήν του προηγούμενου εδαφίου.
(9) Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση του αρμοδίου οργάνου εντός των
προθεσμιών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, οι υπηρεσίες είναι
δυνατόν να παρασχεθούν.
(10)

Στις

περιπτώσεις

στις

οποίες

έχουν

επαληθευθεί

τα

επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με τα εδάφια (5) έως (9), η παροχή
υπηρεσιών πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου της
Δημοκρατίας.
Διοικητική

12.-(1) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει, για κάθε παροχή

συνεργασία.

υπηρεσιών, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης
οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα
της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και
την έλλειψη πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού
χαρακτήρα. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης
κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 29.
(2) Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ανταλλαγή όλων των
απαιτούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα
όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας. Οι
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αποδέκτες υπηρεσίας ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση της
καταγγελίας.
Πληροφορίες

13. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του

προς τους

επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του

αποδέκτες της
υπηρεσίας.

τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων
ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το αρμόδιο
όργανο ζητεί από τον πάροχο, κατά περίπτωση, να παράσχει στον
αποδέκτη

της

υπηρεσίας

οποιαδήποτε

ή

όλες

τις

ακόλουθες

πληροφορίες:
(α)

εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή
σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του, ή
ισοδύναμα

μέσα

εξακρίβωσης

της

ταυτότητας

που

περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·
(β)

εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης
στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας
εποπτικής αρχής·

(γ)

κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο
είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος·

(δ)

τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος
τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος
μέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

(ε)
Επίσημη
Εφημερίδα της

εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην
καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον αριθμό
φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22,

E.E.: L 145,

παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

13.6.1977, σ. 1.

της 17 Μαΐου 1977,

περί εναρμονίσεως των

νομοθεσιών των κρατών μελών, των
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σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα
φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/18/ΕΚ,

Επίσημη
Εφημερίδα της

του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006, για την

E.E.: L 51,

τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους

22.2.2006, σ. 12.

μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας·
(στ)

λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα
μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά
την επαγγελματική ευθύνη.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Γενικό Σύστημα Αναγνώρισης των
Τίτλων Εκπαίδευσης

Πεδίο

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το παρόν Κεφάλαιο

εφαρμογής.

εφαρμόζεται σε όλα τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα εκτός από τα
επαγγέλματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ.
(2) Επιπρόσθετα από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο
(1), το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις στις
οποίες ο αιτητής, για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους δεν
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του
παρόντος Νόμου ή σε σχετικές με την ελευθερία εγκατάστασης
διατάξεις που περιλαμβάνονται σε άλλους νόμους και κανονισμούς που
μεταφέρουν στην εγχώρια έννομη τάξη διατάξεις κοινοτικών οδηγιών.

Επίπεδα

15. Για την εφαρμογή του άρθρου 17, ορίζονται τα ακόλουθα επίπεδα

προσόντων.

επαγγελματικών προσόντων:
(α)

βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα
με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν
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λόγω κράτους, βάσει:
(i)

είτε

εκπαίδευσης

που

δεν

αποτελεί

μέρος

πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των
παραγράφων (β), (γ), (δ) ή (ε) ή ειδικής εξέτασης
χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του
επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με πλήρη
απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο
χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την
τελευταία δεκαετία·
(ii)

είτε

γενικής

πρωτοβάθμιας

ή

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει
αποκτήσει γενικές γνώσεις·
(β)

πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου
σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
(i)

είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο
σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλον από
εκείνους περί των οποίων η παράγραφος (γ) ή/και με
την

επιπλέον

απαιτούμενη

αυτού

πρακτική

του

κύκλου

άσκηση

ή

σπουδών

άσκηση

του

επαγγέλματος·
(ii)

είτε

τεχνικής

ή

επαγγελματικής

εκπαίδευσης,

συμπληρωμένου ενδεχομένως με κύκλο σπουδών ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των
οποίων το στοιχείο (i) ή/και με την επιπλέον αυτού του
κύκλου σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή
άσκηση του επαγγέλματος·
(γ)

δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
(i)

είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός
από την αναφερόμενη στις παραγράφους (δ) και (ε),
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διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης
διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης,
προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά
κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου
δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την
πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή
την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης
στο δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την
ενδεχομένως

απαιτούμενη

επιπλέον

κύκλου

μεταδευτεροβάθμιων

αυτού

του

σπουδών

επαγγελματική κατάρτιση·
(ii)

είτε, στην περίπτωση νομοθετικά κατοχυρωμένου
επαγγέλματος,

κύκλος

εκπαίδευσης

με

ειδική

διάρθρωση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ,

Παράρτημα II.

ισότιμος με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται
στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω, ο οποίος παρέχει
συγκρίσιμο επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει
για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και
καθηκόντων·
(δ)

δίπλωμα

που

εκπαίδευσης

βεβαιώνει

επιτυχή

μεταδευτεροβάθμιου

ολοκλήρωση

επιπέδου,

της

διάρκειας

τουλάχιστον τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή
ισοδύναμης

διάρκειας

υπό

καθεστώς

μερικής

παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης
εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού
επιπέδου,

καθώς

και

την

ενδεχομένως

απαιτούμενη

επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών
επαγγελματική κατάρτιση·
(ε)

δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε
επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης
διάρκειας τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό
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καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου
επιπέδου, καθώς και, ενδεχομένως, την επαγγελματική
κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικά προς
τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.

Εξομοιούμενη

16.-(1)

Εξομοιώνεται

προς

τίτλο

εκπαίδευσης

που

πιστοποιεί

εκπαίδευση.

εκπαίδευση του άρθρου 15, ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε
τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν
από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή
ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από
το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει τα ίδια
δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την
άσκηση του επαγγέλματος.
(2) Εξομοιώνεται προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδιους
όρους με τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1), κάθε επαγγελματικό
προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους
καταγωγής σχετικά με την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλματος,
παρέχει στον κάτοχό του κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει των εν λόγω
διατάξεων. Αυτό εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το κράτος
μέλος καταγωγής αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για
την εισδοχή σε επάγγελμα και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει
παλαιότερα εκπαιδευθεί κατά τρόπον που δεν ικανοποιεί τις νέες
απαιτήσεις,

απολαμβάνει

κεκτημένα

δικαιώματα

λόγω

εθνικών

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή η παλαιότερη εκπαίδευση
θεωρείται από το αρμόδιο όργανο, για τους σκοπούς της εφαρμογής
του άρθρου 17, αντίστοιχη με το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης.
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Προϋποθέσεις

17.-(1) Εάν στη Δημοκρατία απαιτείται για την ανάληψη ή την άσκηση

αναγνώρισης.

νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος η κατοχή συγκεκριμένων
επαγγελματικών

προσόντων,

το

αρμόδιο

όργανο

παρέχει

την

δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του,
υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους πολίτες της
Δημοκρατίας, στους αιτητές που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας
ή του τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την
ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του.
(2) Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που
αναφέρονται στο εδάφιο (1), πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α)

να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους·

(β)

να

βεβαιώνουν

επίπεδο

επαγγελματικών

προσόντων

τουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο
εκείνου που απαιτείται στη Δημοκρατία, όπως ορίζεται στο
άρθρο 15.
(3) Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλματος και η άσκησή του,
που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχονται επίσης στους αιτητές που
έχουν ασκήσει το επάγγελμα που εξετάζεται στο εν λόγω εδάφιο με
πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά την τελευταία δεκαετία, σε άλλο
κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά το εν λόγω επάγγελμα,
και οι οποίοι διαθέτουν μία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή
έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης.
(4) Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που
αναφέρονται στο εδάφιο (3) πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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(α)

να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η
οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους·

(β)

να

βεβαιώνουν

επίπεδο

επαγγελματικών

προσόντων

τουλάχιστον ισοδύναμο προς το αμέσως προηγούμενο
επίπεδο εκείνου που απαιτείται στη Δημοκρατία, όπως
ορίζεται στο άρθρο 15·
(γ)

να πιστοποιούν την προετοιμασία του αιτητή για την άσκηση
του οικείου επαγγέλματος.

(5)

Δεν

απαιτείται

η

αναφερόμενη

στο

εδάφιο

(1)

διετής

επαγγελματική πείρα, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που κατέχει
ο αιτητής πιστοποιούν νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση και
κατάρτιση

στα

επίπεδα

προσόντων

που

περιγράφονται

παραγράφους (β), (γ), (δ) ή (ε) του άρθρου 15.

Ο

στις

νομοθετικά

κατοχυρωμένος κύκλος εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρεται
Παράρτημα ΙΙΙ.

στο Παράρτημα ΙΙΙ, θεωρείται ως νομοθετικά κατοχυρωμένος κύκλος
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο που περιγράφεται στην
παράγραφο (γ) του άρθρου 15.
(6) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και την
παράγραφο (β) του εδαφίου (4), επιτρέπεται η ανάληψη και η άσκηση
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, όταν η ανάληψη του εν
λόγω επαγγέλματος προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που
επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων ετών και ο αιτητής διαθέτει τίτλο
εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 15.

Αντισταθμιστικά

18.-(1) Το αρμόδιο όργανο δεν εμποδίζεται από το άρθρο 17 να απαιτεί

μέτρα.

από τον αιτητή την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής
επί τρία έτη, κατ' ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας
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σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης που επικαλείται ο
αιτητής δυνάμει των εδαφίων (1) ή (3) του άρθρου 17, είναι
μικρότερη κατά τουλάχιστον ένα έτος από εκείνην που
απαιτείται στη Δημοκρατία·

(β)

εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτητής αφορά τομείς
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που
καλύπτονται από τον απαιτούμενο τίτλο εκπαίδευσης στη
Δημοκρατία·

(γ)

εφόσον το νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα στη
Δημοκρατία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικώς
κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες
δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος
καταγωγής του αιτητή κατά την έννοια του εδαφίου (2) του
άρθρου 8 και εφόσον η εν λόγω διαφορά συνίσταται στη
συγκεκριμένη εκπαίδευση που απαιτείται στη Δημοκρατία και
η οποία αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς
από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας
ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτητής.

(2) Εάν το αρμόδιο όργανο κάνει χρήση της δυνατότητας που
προβλέπεται στο εδάφιο (1), οφείλει να παρέχει στον αιτητή την
ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της
δοκιμασίας επάρκειας.
(3) Εφόσον το αρμόδιο όργανο πιστεύει ότι, για ένα συγκεκριμένο
επάγγελμα, είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την επιλογή που
παρέχεται στον αιτητή μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και
της δοκιμασίας επάρκειας δυνάμει του εδαφίου (1), ενημερώνει
σχετικώς εκ των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή,
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προσκομίζοντας κατάλληλη αιτιολόγηση για την εν λόγω παρέκκλιση.
(4) Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,
θεωρεί ότι η αναφερόμενη στο εδάφιο (3) παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή
δεν συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία, ζητεί από το αρμόδιο
όργανο, εντός τριών μηνών, να μην λάβει το εξεταζόμενο μέτρο. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή δεν απαντήσει μετά την εν λόγω
προθεσμία η παρέκκλιση δύναται να εφαρμοστεί.
(5) Κατά παρέκκλιση της αρχής που αναφέρεται στο εδάφιο (2),
σύμφωνα με την οποία ο αιτητής έχει το δικαίωμα επιλογής, όσον
αφορά τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτείται
συγκεκριμένη γνώση του εθνικού δικαίου και των οποίων ουσιαστικό και
σταθερό στοιχείο της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι η παροχή
συμβουλών ή/και βοήθειας σχετικά με το εθνικό δίκαιο, το αρμόδιο
όργανο μπορεί να ορίζει είτε περίοδο προσαρμογής είτε δοκιμασία
επάρκειας.
Παράρτημα IV.

(6) Στις δραστηριότητες του Παραρτήματος IV όταν ο αιτητής δεν
πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 21, 22 και 23, το αρμόδιο όργανο
δύναται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας
όταν ο αιτητής προτίθεται να ασκήσει, ως αυτοαπασχολούμενος ή ως
διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες
απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων ειδικών εθνικών κανόνων,
στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών αυτών κανόνων
απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την πρόσβαση
των Κυπρίων πολιτών στη σχετική δραστηριότητα.
(7) Για σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων (β) και (γ) του
εδαφίου (1), νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι
τομείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του
επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο
αιτητής παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή
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το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στη
Δημοκρατία.
(8) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται δεόντως τηρούμενης της αρχής της
αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν το αρμόδιο όργανο προτίθεται να
απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ'
αρχήν να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο
αιτητής κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας του σε κράτος
μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς,
την ουσιώδη διαφορά, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (7).
Απαλλαγή από

19.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «κοινές βάσεις»

αντισταθμιστικά

σημαίνει τις δυνάμεις του άρθρου 15 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ,

μέτρα λόγω
κοινών βάσεων.

οριζόμενες από την Επιτροπή, σειρές κριτηρίων επαγγελματικών
προσόντων, κατάλληλων ώστε να αντισταθμίζουν τις ουσιαστικές
διαφορές που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων
κρατών μελών ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για ένα
συγκεκριμένο επάγγελμα.
(2) Εάν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτητή πληρούν τα κριτήρια
που προβλέπονται σε κοινές βάσεις κατά την έννοια του εδαφίου (1), το
αρμόδιο όργανο δεν εφαρμόζει τα αντισταθμιστικά μέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 18.
(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν θίγουν την αρμοδιότητα του αρμοδίου
οργάνου να καθορίζει τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για
την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτεια της Δημοκρατίας, καθώς και
το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων της γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας
Απαιτήσεις

20. Εφόσον, στη Δημοκρατία, η ανάληψη ή η άσκηση μίας από τις

σχετικά με την

δραστηριότητες του Παραρτήματος IV εξαρτάται από την κατοχή

επαγγελματική
πείρα.
Παράρτημα IV.

γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων,
αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη των εν λόγω γνώσεων και
ικανοτήτων η προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας
σε άλλο κράτος μέλος. Ο αιτητής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την
άσκηση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23.

Δραστηριότητες

21.-(1)

του Καταλόγου Ι

στον Κατάλογο Ι του Παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της

του
Παραρτήματος

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται

οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:

IV.

(α)

είτε

επί

έξι

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
(β)

είτε

επί

τρία

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα
έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο·
(γ)

είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα
έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο·

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4165, 6/6/2008

31(I)/2008
24

(δ)

είτε

επί

τρία

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι
έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα
επί τουλάχιστον πέντε έτη·
(ε)

είτε επί πέντε συναπτά έτη ως διευθυντικό στέλεχος, εκ των
οποίων επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη επιφορτισμένος
με καθήκοντα τεχνικής φύσεως και υπεύθυνος για ένα
τουλάχιστον τμήμα της επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος
αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει
λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο.

(2) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1), η
εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία
κατάθεσης του πλήρους φακέλου του αιτητή στο αρμόδιο όργανο.
(3) Για δραστηριότητες της ομάδας ex 855 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ,
κομμωτήρια, η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται.
Δραστηριότητες

22.-(1)

του Καταλόγου ΙΙ

στον Κατάλογο ΙΙ του Παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της

του
Παραρτήματος

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται

οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:

IV.

(α)

είτε

επί

πέντε

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
(β)

είτε

επί

τρία

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
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ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα
έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο·

(γ)

είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα
έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο·

(δ)

είτε

επί

τρία

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την
συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη·
(ε)

είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού,
εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή
εκπαίδευση,

η

οποία

βεβαιώνεται

με

πιστοποιητικό

αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως
έγκυρη από το αρμόδιο όργανο·
(στ)

είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού,
εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή
εκπαίδευση,

η

οποία

βεβαιώνεται

με

πιστοποιητικό

αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως
έγκυρη από το αρμόδιο όργανο.
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(2) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1), η
εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία
κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στο αρμόδιο
όργανο.
Δραστηριότητες

23.-(1) Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον

του Καταλόγου

Κατάλογο ΙΙΙ του Παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας

IΙΙ του
Παραρτήματος

δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:

IV.

(α)

είτε

επί

τρία

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
(β)

είτε

επί

δύο

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο

δικαιούχος

αποδείξει

ότι,

για

την

συγκεκριμένη

δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η
οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο
όργανο·
(γ)

είτε

επί

δύο

συναπτά

έτη

με

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον
ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την
συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον τρία έτη·
(δ)

είτε επί τρία συναπτά έτη ως μισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος
αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει
λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με
πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή
κρίνεται απολύτως έγκυρη από το αρμόδιο όργανο.

(2) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1), η
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εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία
κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στο αρμόδιο
όργανο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Γενικές διατάξεις περί εγκατάστασης
Έγγραφα και

24.-(1) Το αρμόδιο όργανο, εφόσον αποφαίνεται επί αιτήσεως αδείας

διατυπώσεις.

για την άσκηση του οικείου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος
κατ’ εφαρμογήν του παρόντος Μέρους, μπορεί να απαιτεί τα έγγραφα

Παράρτημα V.

και τα πιστοποιητικά του Παραρτήματος V.
(2) Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο
Παράρτημα V σημείο 1, παράγραφοι (δ), (ε) και (στ) δεν μπορεί, κατά
την προσκόμισή τους, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
(3) Τα αρμόδια όργανα, οι οργανισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα
διασφαλίζουν το απόρρητο των παρεχόμενων πληροφοριών.
(4) Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το αρμόδιο όργανο
δύναται

να

απαιτεί

από

τις

αρμόδιες

αρχές

κράτους

μέλους

επιβεβαίωση της γνησιότητας των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και
των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος.
(5) Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν
εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια
άλλου κράτους μέλους, το αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα να
επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του
τίτλου:
(α)

κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την
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κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό
ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του
τίτλου·

(β)

κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι
ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση
είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος
καταγωγής του τίτλου· και

(γ)

κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους
μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

(6) Εφόσον απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας ένορκη ή
επίσημη δήλωση για την ανάληψη νομοθετικώς κατοχυρωμένου
επαγγέλματος, και στις περιπτώσεις όπου ο τύπος της εν λόγω ένορκης
ή επίσημης δήλωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες
των άλλων κρατών μελών, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον

ενδιαφερόμενο κατάλληλος και ισοδύναμος

τύπος.
Διαδικασία

25.-(1) Το αρμόδιο όργανο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του

αναγνώρισης των

αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει

επαγγελματικών
προσόντων.

για τα τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2)

Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση

νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται
το

συντομότερο

δυνατόν

και

να

πιστοποιείται

από

δεόντως

αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, και πάντως εντός
τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτητή.
Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα σε
περιπτώσεις που εμπίπτουν στα Κεφάλαια Ι και ΙΙ του παρόντος
Μέρους.
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(3) Η απόφαση αυτή ή η απουσία απόφασης εντός της ταχθείσας
προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα
με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.
Χρήση του

26.-(1) Εφόσον στη Δημοκρατία, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου

επαγγελματικού

σχετικά

τίτλου.

με

μία

από

τις

δραστηριότητες

του

συγκεκριμένου

επαγγέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικά, οι πολίτες των άλλων κρατών
μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα βάσει του παρόντος Μέρους, φέρουν τον επαγγελματικό
τίτλο που ισχύει στη Δημοκρατία και αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα,
και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του.
(2) Εφόσον ένα επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη
Δημοκρατία από ένωση ή οργανισμό, οι πολίτες των κρατών μελών
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο που έχει
χορηγηθεί από την ένωση ή τον οργανισμό, ή τη σύντμησή του, μόνο
εάν αποδεικνύουν ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή της εν λόγω
ένωσης:
Νοείται ότι, εφόσον η ένωση ή ο οργανισμός εξαρτά την
απόκτηση της ιδιότητας του μέλους από ορισμένα προσόντα, δύναται
να το πράξει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον
παρόντα Νόμο έναντι πολιτών άλλων κρατών μελών οι οποίοι
διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα.
ΜΕΡΟΣ IV - ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Γλωσσικές

27. Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

γνώσεις.

πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

Χρήση του τίτλου

28. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 26, αναγνωρίζεται στους

εκπαίδευσης.

ενδιαφερομένους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης
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του κράτους μέλους καταγωγής, και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη
γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής. Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να
συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος ή της
εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. Εφόσον, στη Δημοκρατία,
μπορεί να προκληθεί σύγχυση μεταξύ του εν λόγω τίτλου εκπαίδευσης
που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος καταγωγής και ενός τίτλου που
απαιτεί, στη Δημοκρατία, συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν
διαθέτει ο δικαιούχος, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ορίσει ότι ο
δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους
καταγωγής με την ενδεικνυόμενη μορφή που το ίδιο το αρμόδιο όργανο
επισημαίνει.
ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδιες αρχές.

29.-(1) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους μέλους
καταγωγής συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη με
σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Οι εν λόγω
αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών
που ανταλλάσσουν.
(2) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους μέλους
καταγωγής
πειθαρχικών

ανταλλάσσουν
μέτρων

ή

πληροφορίες
την

επιβολή

όσον

αφορά

ποινικών

τη

λήψη

κυρώσεων

ή

οποιεσδήποτε άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στην άσκηση των δραστηριοτήτων στις οποίες αφορά
ο παρών Νόμος, τηρούμενης της προστασίας των δεδομένων
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L281,

προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Οκτωβρίου

23.11.1995, σ.31.

1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της

Επίσημη

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη

Εφημερίδα της

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Ε.Ε.: L201,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 2002, σχετικά με την

31.7.2002, σ.37.
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επεξεργασία
προστασία

των
της

επικοινωνιών

δεδομένων
ιδιωτικής

(οδηγία

για

προσωπικού

ζωής
την

στον

χαρακτήρα

τομέα

προστασία

των

ιδιωτικής

και

την

ηλεκτρονικών
ζωής

στις

ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
Εθνικός

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό

Συντονιστής.

Συντονιστή των δραστηριοτήτων των αρχών που αναφέρονται στο
άρθρο 29 και ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή.
(2) Ο Εθνικός Συντονιστής αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α)

να προωθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος
Νόμου·

(β)

να συγκεντρώνει κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση
του παρόντος Νόμου και ιδίως τις πληροφορίες που
αφορούν

τους

όρους

ανάληψης

νομοθετικώς

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη· και
(γ)

να εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στην ομάδα Συντονιστών
που συγκαλείται από την Επιτροπή και η οποία απαρτίζεται
από τους Εθνικούς Συντονιστές των κρατών μελών.

(3)

Για την επιτέλεση της αποστολής που αναφέρεται στην

παράγραφο (β) του εδαφίου (2), ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί να
αποταθεί στο Σημείο Επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 31.
Σημείο Επαφής.

31. To Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
ασφαλίσεων ορίζεται ως Σημείο Επαφής και αναλαμβάνει τα ακόλουθα
καθήκοντα:
(α)

να παρέχει στους πολίτες και στα Σημεία Επαφής των άλλων
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κρατών

μελών

κάθε

χρήσιμη

πληροφορία

για

την

προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων και, ιδίως, πληροφορίες σχετικά
με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την
άσκησή

τους,

νομοθεσίας,

συμπεριλαμβανομένης

καθώς

και,

ενδεχομένως,

της

κοινωνικής

των

κανόνων

δεοντολογίας·
(β)

να βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που
παρέχει ο Νόμος, ενδεχομένως και μέσω της συνεργασίας
με τα Σημεία Επαφής άλλων κρατών μελών και τις αρμόδιες
αρχές της Δημοκρατίας· και,

(γ)

να ενημερώνει την Επιτροπή, μετά από αίτημά της, για την
κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει της
παραγράφου (β), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά
την οποία επιλαμβάνεται των εν λόγω υποθέσεων.
ΜΕΡΟΣ VI – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκθέσεις.

32. Ο Εθνικός Συντονιστής διαβιβάζει στην Επιτροπή, ανά διετία,
έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος. Εκτός από τα
γενικά σχόλια, η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική καταγραφή των
ειλημμένων αποφάσεων, καθώς και περιγραφή των κυριότερων
προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος
Νόμου.

Κατάργηση.
179(Ι) του 2002
129(Ι) του 2003.
121(Ι) του 2003
36(Ι) του 2005.
157(Ι) του 2004.

33.

Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών

Προσόντων Νόμος, ο περί του Δευτέρου Γενικού Συστήματος
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος και ο περί του
Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων
Νόμος καταργούνται.
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Έκδοση

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την

Κανονισμών.

καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διατάγματα.

35. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία
τροποποιούνται τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρα 2, 6)
Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 6

ΙΡΛΑΝΔΙΑ(1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland(2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland(2)
3. The Association of Certified Accountants(2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
------------------(1) Οι Ιρλανδοί υπήκοοι αποτελούν επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
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(2) Μόνο όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο.

12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 15)
Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται
στην υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (γ), του άρθρου 15
1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας
Η εκπαίδευση των:
στη Γερμανία:
— νοσοκόμων υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκόμων παιδαγωγών
(“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)),
— φυσικοθεραπευτών [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»](1),
— θεραπευτών εργασίας/εργασιοθεραπευτών («Beschäftigungs- und
Αrbeitstherapeut/Ergotherapeut»),
— καθηγητών ορθοφωνίας («Logopäede/Logopädin»),
— ορθοπτικών [«Orthoptist(in)»],
— κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],
— κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r)
Heilpädagoge(-in)»],
— ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«medizinisch-technische(r)
Laboratoriums- Assistent(in)»],
— ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«medizinisch-technische(r)
Radiologie-Assistent(in)»],
— ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής [«medizinisch-technische(r)
Assistent(in) fϋr Funktionsdiagnostik»],
— τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική [«veterinärmedizinisch -technische(r)
Assistent(in)»],
— διαιτολόγων [«Diätassistent(in)»],
— βοηθών φαρμακείου («Pharmazieingenieur») που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31
Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή
στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν,
---------------------(1) Από την 1η Ιουνίου 1994, ο τίτλος «Krankengymnast(in)» αντικαταστάθηκε από τον τίτλο του «Physiotherapeut(in)». Ωστόσο
οι επαγγελματίες του κλάδου που απέκτησαν το δίπλωμά τους πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν,
να διατηρήσουν τον τίτλο του «Krankengymnast(in)».
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— νοσοκόμων γηροκομίας και γηριατρικής (“Altenpflegerin und Altenpfleger”),
— λογοθεραπευτών [«Sprachtherapeut(in)»]·
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων:
— είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης
ενός ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμισι ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα.

στην Τσεχική Δημοκρατία:
— βοηθών περίθαλψης («Zdravotnický asistent»),
που αντιστοιχεί σε 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»,
— βοηθών στον τομέα της διατροφής («Nutriční asistent»),
που αντιστοιχεί σε 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»·
στην Ιταλία:
— οδοντοτεχνιτών («odontotecnico»),
— οπτικών («ottico»),
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που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων:
— είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης
ενός ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμισι ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα.

στην Κύπρο:
— οδοντοτεχνιτών,
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και που
ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία,
— τεχνικών οπτικών
που αντιστοιχεί σε 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:
— οδοντιατρικών νοσοκόμων («zobārstniecības māsa»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής
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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,
— βοηθών βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»),
που αντιστοιχεί σε 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,
— οδοντοτεχνιτών («zobu tehniķis»),
που αντιστοιχεί σε 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,
— βοηθών φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»),
που αντιστοιχεί σε 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:
— ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«assistant(e) technique médical(e)
en radiologie»],
— ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«assistant(e) technique médical(e) de
laboratoire»],
— νοσοκόμων ψυχιατρικής («infirmier/ière psychiatrique»),
— ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής [«assistant(e) technique médical(e) en
chirurgie»],
— νοσοκόμων παιδιατρικής (“infirmier(ère) en pédiatrie”),
— νοσοκόμων αναισθησιολογίας και ανάνηψης (“infirmier(ère) en anesthésie et en
réanimation”),
— μασέρ (“masseur”),·
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— παιδαγωγών («éducateur/trice»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων:
— είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός
ή δύο ετών, που πιστοποιείται με εξετάσεις,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δυόμισι ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
— είτε εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε ειδική σχολή, που
πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική
άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα.

στις Κάτω Χώρες:
— βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassistent»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον 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:
— ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών
και νέων («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),
που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα έτη γενικής σχολικής
εκπαίδευσης και τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολή νοσοκόμων, η
οποία πιστοποιείται με εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος·
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— ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους ψυχιατρικής («spezielle Grundausbildung
in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege»),
που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα έτη γενικής σχολικής
εκπαίδευσης και τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολή νοσοκόμων, η
οποία πιστοποιείται με εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος.
— οπτικών φακών επαφής («Kontaktlinsenoptiker»),
— ποδολόγων («Fusspfleger»),
— τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων («Hörgeräteakustiker»),
— 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,
— μασέρ («Masseur»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων
πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκ των οποίων δύο
έτη μαθητείας, δύο έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος
σπουδών, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα
του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,
— νηπιαγωγών («Kindergärtner/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:
— διδασκάλων χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ v tanečnom
odbore na základných umeleckých školαch»),
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που αντιστοιχεί σε 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 špeciαlnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
služieb»),
που αντιστοιχεί σε 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/Maītre»),

που

αντιστοιχεί

σε

εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τις τομεακές
νομοθεσίες
Η εκπαίδευση των:
στη Δανία:
— 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»,
— μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («ortopædimekaniker»),
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισι ετών, εκ
των οποίων τριάμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική
εκπαίδευση ενός εξαμήνου που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και τριετή πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται
με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη
βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester»,
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («ortopædiskomager»),
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των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 13,5 ετών, εκ των
οποίων τεσσεράμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική
εκπαίδευση δύο ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με
αναγνωρισμένες εξετάσειςπου αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των
οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester»·
στη Γερμανία:
— οπτικών («Augenoptiker»),
— οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»),
— τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädietechniker»),·
— τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («Hörgeräte-Akustiker»),
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Orthopädieschuhmacher»)·

στο Λουξεμβούργο:
— οπτικών («opticien»),
— οδοντοτεχνιτών («mécanicien dentaire»),
— τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («audioprothésiste»),
— μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών («mécanicien orthopédiste
/bandagiste»),
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («orthopédiste-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 οποίες 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:
— επιδεσμοποιών («Bandagist»),
— κατασκευαστών κορσέδων («Miederwarenerzeuger»),
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— οπτικών («Optiker»),
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Orthopädieschuhmacher»),
— τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädietechniker»),
— οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»),
— κηπουρών («Gärtner»),
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 μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Meister»,
η εκπαίδευση των αρχιτεχνιτών στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, και
συγκεκριμένα των:
— αρχιτεχνιτών στη γεωργία («Meister in der Landwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονομία («Meister in der ländlichen
Hauswirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην κηπουρική («Meister im Gartenbau»),
— αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας («Meister im
Feldgemüsebau»),
— 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 Käsereiwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων («Meister in der Pferdewirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην ιχθυοκαλλιέργεια («Meister in der Fischereiwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην πτηνοτροφία («Meister in der Geflügelwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στη μελισσοκομία («Meister in der Bienenwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στη δασοκομία («Meister in der Forstwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών («Meister in der
Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση («Meister in der landwirtschaftlichen
Lagerhaltung»),

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4165, 6/6/2008

31(I)/2008
45

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωμένης εκπαίδευσης
κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση
παρεχόμενη εν μέρει στην επιχείρηση 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
μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Meister»·
στην Πολωνία:
— διδασκάλων για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση («Nauczyciel praktycznej
nauki zawodu»),
η οποία αντιστοιχεί σε εκπαίδευση διάρκειας:
i) 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,
ii) 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας παιδαγωγικής τεχνικής σχολής ή,
iii)

8

ετών

πρωτοβάθμιας

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

δευτεροβάθμιας

και

εκπαίδευσης

διετούς
και

ή

τριετούς

τουλάχιστον

βασικής
τριετούς

επαγγελματικής πείρας, η οποία πιστοποιείται από δίπλωμα αρχιτεχνίτη στο
συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον
150 ωρών·
στη Σλοβακία:
— αρχιτεχνιτών επαγγελματικής εκπαίδευσης («majster odbornej výchovy»),
που αντιστοιχεί σε 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
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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.
2α. Meister/αρχιτεχνίτης (σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση/κατάρτιση με
κατάληξη την απόδοση του τίτλου Meister/Maître) στα εξής επαγγέλματα:
στη Γερμανία:
— μεταλλουργός (“Metallbauer”),
— μηχανικός χειρουργικών οργάνων (“Chirurgiemechaniker”),
— κατασκευαστής αμαξωμάτων και οχημάτων (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),
— μηχανικός αυτοκινήτων (“Kraftfahrzeugtechniker”),
— μηχανικός ποδηλάτων και μοτοσυκλετών (“Zweiradmechaniker”),
— ψυκτικός (“Kälteanlagenbauer”),
— πληροφορικός (“Informationstechniker”),
— μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων (“Landmaschinenmechaniker”),
— οπλοποιός (“Büchsenmacher”),
— λευκοσιδηρουργός (“Klempner”),
—

υδραυλικός

εγκαταστάτης

κεντρικής

θέρμανσης

(“Installateur

und

Heizungsbauer”),
— ηλεκτροτεχνικός (“Elektrotechniker”),
— κατασκευαστής ηλεκτρικών μηχανών (“Elektromaschinenbauer”),
— ναυπηγός (“Boots- und Schiffbauer”),
— οικοδόμος και τεχνίτης ξυλοτύπων/καλουπατζής (“Maurer und Betonbauer”),
— κατασκευαστής και εγκαταστάτης θερμαστρών και αερόθερμων (“Ofen- und
Luftheizungsbauer”),
— ξυλουργός (“Zimmerer”),
— στεγοποιός (“Dachdecker”),
— οδοποιός (“Straßenbauer”),
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—

ειδικός

θερμομόνωσης

και

ηχομόνωσης

(“Wärme-,

Kälte-

und

Schallschutzisolierer”),
— φρεατορύχος (“Brunnenbauer”),
— λιθοξόος και γλύπτης (“Steinmetz und Steinbildhauer”),
— γυψαδόρος (“Stuckateur”),
— βαφέας και λουστραδόρος (“Maler und Lackierer”),
— εγκαταστάτης σκαλωσιών (“Gerüstbauer”),
— καπνοδοχοκαθαριστής (“Schornsteinfeger”),
— μηχανικός ακριβείας (“Feinwerkmechaniker”),
— επιπλοποιός (“Tischler”),
— υποδηματοποιός (“Seiler”),
— αρτοποιός (“Bäcker”),
— ζαχαροπλάστης (“Konditor”),
— κρεοπώλης (“Fleischer”),
— κομμωτής (“Frisör”),
— τεχνίτης υαλοπινάκων (“Glaser”),
— υαλουργός και κατασκευαστής αντικειμένων από γυαλί (“Glasbläser und
Glasapparatebauer”),
— αναγομωτής και επιδιορθωτής ελαστικών αυτοκινήτων (“Vulkaniseur und
Reifenmechaniker”)·
στο Λουξεμβούργο:
— αρτοποιός-ζαχαροπλάστης (“boulanger-pâtissier”),
— ζαχαροπλάστης - σοκολατοποιός- παρασκευαστής ζαχαρωδών - παρασκευαστής
παγωτών (“pâtissier-chocolatierconfiseur-glacier”),
— κρεοπώλης-αλλαντοποιός (“boucher-charcutier”),
— κρεοπώλης-αλλαντοποιός ιπποειδών (“boucher-charcutier-chevalin”),
— ειδικός τροφοδοσίας (“traiteur”),
— μυλωνάς (“meunier”),
— ράπτης(-ια)-μόδιστρος(-α) (“tailleur-couturier”),
— πιλοποιός (“modiste-chapelier”),
— γουνοποιός (“fourreur”),
— υποδηματοποιός (“bottier-cordonnier”),
— ωρολογοποιός (“horloger”),
— κοσμηματοπώλης-χρυσοχόος (“bijoutier-orfèvre”),
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— κομμωτής (“coiffeur”),
— αισθητικός (“esthéticien”),
— μηχανικός γενικών καθηκόντων (“mécanicien en mécanique générale”),
— εγκαταστάτης ανελκυστήρων, αναβατορίων, κυλιόμενων κλιμάκων και εξοπλισμού
χειρισμού φορτίων (“installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers
mécaniques et de matériel de manutention”),
— οπλοποιός (“armurier”),
— σιδηρουργός (“forgeron”),
— μηχανικός βιομηχανικών και οικοδομικών μηχανημάτων (“mécanicien de
machines et de matériels industriels et de la construction”),
—

ηλεκτρονικός-μηχανικός

αυτοκινήτων

και

μοτοσυκλετών

(“mécanicien-

électronicien d'autos et de motos”),
— κατασκευαστής και επιδιορθωτής αμαξωμάτων (“constructeur réparateur de
carrosseries”),
—

επισκευαστής

αμαξωμάτων-βαφέας

αυτοκινήτων

(“débosseleur-peintre

de

véhicules automoteurs”),
— περιελικτής μπομπινών (“bobineur”),
— ηλεκτρονικός οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών (“électronicien
d'installations et d'appareils audiovisuels”),
— κατασκευαστής επιδιορθωτής δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης (“constructeur
réparateur de réseaux de télédistribution”),
— ηλεκτρονικός πληροφορικής και πληροφορικής γραφείου (“électronicien en
bureautique et en informatique”),
— μηχανικός γεωργικών και οινοποιητικών μηχανημάτων (“mécanicien de machines
et de matériel agricoles et viticoles”),
— λεβητοποιός (“chaudronnier”),
— gγαλβανοπλάστης (“galvaniseur”),
— ειδικός αυτοκινήτων (“expert en automobiles”),
— εργολάβος οικοδομών (“entrepreneur de construction”),
— εργολάβος οδοποιίας και συναφών επιστρώσεων (“entrepreneur de voirie et de
pavage”),
— κατασκευαστής τσιμεντοκονιάματος δαπέδου (“confectionneur de chapes”),
— εργολάβος θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και στεγανοποίησης (“entrepreneur
d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité”),
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— εγκαταστάτης κεντρικής θέρμανσης-υδραυλικών (“installateur de chauffagesanitaire”),
— εγκαταστάτης ψυκτικός (“installateur frigoriste”),
— ηλεκτρολόγος (“électricien”),
— εγκαταστάτης φωτεινών επιγραφών (“installateur d'enseignes lumineuses”),
— ηλεκτρονικός επικοινωνιών και πληροφορικής (“électronicien en communication et
en informatique”),
— εγκαταστάτης συστημάτων συναγερμού και ασφάλειας (“installateur de systèmes
d'alarmes et de sécurité”),
— ξυλουργός-επιπλοποιός (“menuisier-ébéniste”),
— παρκετοποιός (“parqueteur”),
—

εγκαταστάτης

προκατασκευασμένων

στοιχείων

(“poseur

d'éléments

préfabriqués”),
— κατασκευαστής-εγκαταστάτης για ρολά, παντζούρια, σκίαστρα και στόρια
(“fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store”),
— εργολάβος μεταλλικών κατασκευών (“entrepreneur de constructions métalliques”),
— κατασκευαστής φούρνων (“constructeur de fours”),
— στεγοποιός-λευκοσιδηρουργός (“couvreur-ferblantier”),
— ξυλουργός (“charpentier”),
— μαρμαροτεχνίτης-λιθοξόος (“marbrier-tailleur de pierres”),
— τεχνίτης τοποθετήσεως πλακιδίων (“carreleur”),
— τεχνίτης οροφών-προσόψεων (“plafonneur-façadier”),
— βαφέας (“peintre-décorateur”),
— τεχνίτης υαλοπινάκων-καθρεπτών (“vitrier-miroitier”),
— τεχνίτης ταπετσαρίας τοίχου (“tapissier-décorateur”),
—

κατασκευαστής

τοποθετητής

καπναγωγών

και

θερμαστρών

πορσελάνης

(“constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence”),
— τυπογράφος (“imprimeur”),
— οπερατέρ τηλεόρασης/κινηματογράφου (“opérateur média”),
— τεχνίτης μεταξοτυπίας (“sérigraphe”),
— βιβλιοδέτης (“relieur”),
— μηχανικός ιατροχειρουργικού εξοπλισμού (“mécanicien de matériel médicochirurgical”),
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— εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων (“instructeur de conducteurs de
véhicules automoteurs”),
— κατασκευαστής τοποθετητής επικαλύψεων και μεταλλικών σκεπών (“fabricant
poseur de bardages et toitures métalliques”),
— φωτογράφος (“photographe”),
—

κατασκευαστής

επιδιορθωτής

μουσικών

οργάνων

(“fabricant

réparateur

d'instruments de musique”),
— εκπαιδευτής κολύμβησης (“instructeur de natation”)·
στην Αυστρία:
— εργοδηγός (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),
— αρτοποιός (“Bäcker”),
— φρεατορύχος (“Brunnenmeister”),
— στεγοποιός (“Dachdecker”),
— ηλεκτροτεχνικός (“Elektrotechniker”),
— κρεοπώλης (“Fleischer”),
— κομμωτής και κομμωτής περουκών (στυλίστας) (“Friseur und Perückenmacher
(Stylist)”),
— τεχνίτης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και υδραυλικών εγκαταστάσεων (“Gasund Sanitärtechnik”),
— τεχνίτης υαλοπινάκων (“Glaser”),
— τεχνίτης επικαλύψεων από γυαλί και λείανσης επίπεδου γυαλιού (“Glasbeleger
und Flachglasschleifer”),
— υαλουργός και κατασκευαστής αντικειμένων από γυαλί (“Glasbläser und
Glasinstrumentenerzeugung”),
— λείανση και διαμόρφωση κοίλου γυαλιού (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας)
(“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”),
— τεχνίτης θερμαστρών-καπναγωγών (“Hafner”),
— τεχνίτης θέρμανσης chauffage (“Heizungstechnik”),
— τεχνίτης αερισμού (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (“Lüftungstechnik
(verbundenes Handwerk)”),
— τεχνίτης ψύξης και κλιματισμού (“Kälte- und Klimatechnik”),
— ηλεκτρονικός επικοινωνιών (“Kommunikationselektronik”),
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—

ζαχαροπλάστης,

καρυκεύματα,

συμπεριλαμβανομένης

ζαχαρωδών,

παγωτού

και

της
ειδών

αρτοποιίας

προϊόντων

σοκολατοποιίας

με

(“Konditor

(Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenesund
–Schokoladewarenerzeugung”),
— μηχανικός αυτοκινήτων (“Kraftfahrzeugtechnik”),
— τεχνίτης αμαξωμάτων συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των μεταλλικών
τμημάτων και της βαφής (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (“Karosseriebauer
einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)”),
— μεταποίηση πλαστικών υλών (“Kunststoffverarbeitung”),
— βαφέας οικοδομών (“Maler und Anstreicher”),
— λουστραδόρος (“Lackierer”),
— επιχρυσωτής και διακοσμητής (“Vergolder und Staffierer”),
— κατασκευαστής πινακίδων και επιγραφών (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας)
(“Schilderherstellung (verbundenes
Handwerk)”),
— ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών και
αυτοματισμών (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),
— ειδικευμένος ηλεκτρονικός μηχανικός (“Mechatroniker f. Elektronik”),
— πληροφορικής γραφείου και συστημάτων πληροφορικής (“Büro- und EDVSystemtechnik”),
— ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα των μηχανών και στις τεχνικές παραγωγής
(“Mechatroniker f. Maschinenund Fertigungstechnik”),
— ειδικευμένος μηχανικός στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού (συναφείς
δραστηριότητες χειροτεχνίας) (“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes
Handwerk)”),
— μηχανικός επιφανειών (“Oberflächentechnik”),
— τομέας των τεχνικών του μετάλλου (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας)
(“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”),
— κλειδαράς (“Schlosser”),
— σιδηρουργός (“Schmied”),
— τεχνίτης γεωργικών μηχανημάτων (“Landmaschinentechnik”),
— υδραυλικός (“Spengler”),
—

λεβητοποιός

(συναφείς

(verbundenes Handwerk)”),

δραστηριότητες

χειροτεχνίας)

(“Kupferschmied
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— αρχιτεχνίτης μαρμάρου συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τεχνητών λίθων
και

μωσαϊκών

(“Steinmetzmeister

einschl.

Kunststeinerzeugung

und

Terrazzomacher”),
— γυψαδόρος και τεχνίτης επιχρισμάτων (“Stukkateur und Trockenausbauer”),
— επιπλοποιός (“Tischler”),
— μακετίστας (“Modellbauer”),
— βαρελοποιός (“Binder”),
— τορναδόρος ξύλου (“Drechsler”),
— ναυπηγός σκαφών (“Bootsbauer”),
— γλύπτης (συναφείς δραστηριότητες χειροτεχνίας) (“Bildhauer (verbundenes
Handwerk)”),
— αναγομωτής (“Vulkaniseur”),
— οπλοποιός (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου όπλων) (“Waffengewerbe
(Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”),
— θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντιπυρική προστασία (“Wärme- Kälte- Schall- und
Branddämmer”),
— αρχιτεχνίτης ξυλουργός εργοδηγός (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden
Tätigkeiten”),
που αντιστοιχείσε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η
οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξέταση καθώς και με θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση αρχιτεχνίτη διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Η επιτυχής
ολοκήρωση των εξετάσεων αρχιτεχνίτη παρέχει το δικαίωμα εξάσκησης του
επαγγέλματος ως ανεξάρτητου επαγγελματία, εκπαίδευσης μαθητευομένων
και χρησιμοποίησης του τίτλου του αρχιτεχνίτη “Meister/Maître”.

3. Ναυτιλιακός τομέας
α) Ναυτιλία
Η εκπαίδευση του:
στην Τσεχική Δημοκρατία:
— βοηθού καταστρώματος («palubní asistent»),
— αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («námořní poručík»),
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— υποπλοιάρχου («první palubní důstojník»),
— πλοιάρχου («kapitán»),
— βοηθού μηχανικού («strojnν asistent»),
— μηχανικού αρχηγού της φυλακής («strojní důstojník»),
— δεύτερου μηχανικού («druhý strojní důstojník»),
— πρώτου μηχανικού («první strojní důstojník»),
— ηλεκτρολόγου («elektrotechník»),
— πρώτου ηλεκτρολόγου («elektrodůstojník»)·
στη Δανία:
— πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού («skibsfoerer»),
— δευτέρου («overstyrmand»),
— σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής («enestyrmand, vagthavende styrmand»),
— αξιωματικού της φυλακής («vagthavende styrmand»),
— αρχιμηχανικού πλοίων («maskinchef»),
— πρώτου μηχανικού («l. maskinmester»),
— πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής
(«l.maskinmester/vagthavende maskinmester»)·
στη Γερμανία:
— πλοιάρχου μεγάλης ακτοπλοΐας («Kapitän AM»),
— πλοιάρχου ακτοπλοΐας («Kapitän AK»),
— αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),
— αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),
— μηχανικού C - χειριστή μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CT Leiter von Maschinenanlagen»),
— πρώτου μηχανικού πλοίου C - χειριστή μηχανικών εγκαταστάσεων
(«Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»),
— μηχανικού C («Schiffsbetriebstechniker CTW»),
— πρώτου μηχανικού πλοίου C - μόνου υπεύθυνου μηχανικού («Schiffsmaschinist
CMaW - Technischer Alleinoffizier»)·
στην Ιταλία:
— αξιωματικού γέφυρας («ufficiale di coperta»),
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— αξιωματικού μηχανικού («ufficiale di macchina»)
στη Λετονία:
— αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»),
— χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),
στις Κάτω Χώρες:
— κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) («stuurman kleine handelsvaart
(met aanvulling)»),
— διπλωματούχου μηχανοδηγού («diploma motordrijver»),
— αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS («VTS-functionaris»),
στη Ρουμανία:
— πηδαλιούχος ΙΙ / 4STCW («timonier manitim»)
— στην Τσεχική Δημοκρατία
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση:
i) για το βοηθό καταστρώματος («palubní asistent»),
1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.
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 (διεθνής 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
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ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που αναγνωρίζεται από την ΕΘΜ (Επιτροπή
Θαλάσσιων Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας),
ii) για τον αξιωματικό 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.
2. Δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο βιβλιάριο εκπαίδευσης επί του
πλοίου για τους ναυτόπαιδες καταστρώματος,
iii) για τον υποπλοίαρχο («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,
iv) για τον πλοίαρχο («Kapitän»)
= 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,
v) για τον βοηθό 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,
vi) για τον μηχανικό αρχηγό της φυλακής («Strojný důstojník»)
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εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως Μηχανικού για τους
αποφοίτους ναυτικής ακαδημίας ή κολεγίου,
vii) για τον δεύτερο μηχανικό («Druhí strojní důstojník»)
δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως τρίτου μηχανικού σε
πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 750 kW,
viii) για τον πρώτο μηχανικό («První strojní důstojník»)
κατάλληλο πιστοποιητικό υπηρεσίας ως δεύτερου μηχανικού σε πλοία με κύριους
κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 3 000 kW και εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια
υπηρεσία με την ιδιότητα αυτήν,
ix) για τον ηλεκτρολόγο («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,
x) για τον πρώτο ηλεκτρολόγο («Elektro důstojník»)
1. Ναυτική ακαδημία ή κολέγιο, σχολή ναυτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών ή
άλλη ακαδημία ή δευτεροβάθμια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών· όλοι οι
κύκλοι σπουδών πρέπει να καταλήγουν σε «maturitnν zkouška» ή κρατικές
εξετάσεις.
2. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως ηλεκτρολόγος 12 τουλάχιστον μηνών
για τους αποφοίτους ακαδημίας ή κολεγίου, ή 24 μηνών για τους αποφοίτους
δευτεροβάθμιας σχολής,
— στη Δανία, 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,
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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,
— στη Λετονία:
i) για τον αξιωματικό ηλεκτρολόγο μηχανικό πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»)
1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών.
2. Αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών και 6
μηνών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη 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,
ii) για τον χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»)
1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών.
2. Αντιστοιχεί σε 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,
— στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον
επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται,
ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση,
— στις Κάτω Χώρες:
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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 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, τη χορήγηση πιστοποιητικών και τη χρήση
φυλακών).
— στη Ρουμανία, για πηδάλιο ΙΙ/4 ST CW («timonier maritin»)
1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών
2.α)

κατάλληλο

πιστοποιητικό

επάρκειας

ναυτικού

(ναυτικές

σπουδές

δευτεροβάθμιας σχολής) ναυτική υπηρεσία 24 μηνών ως ναυτικός επί ποντοπόρων
πλοίων, από τους οποίους τουλάχιστον 12 μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας,
παρακολούθηση εγκεκριμένων μαθημάτων για την προαγωγή του σε εκτελεστικό
επίπεδο (7 ημέρες),
β)

ή,

κατάλληλο

πιστοποιητικό

επάρκειας

ναυτικού

(ναυτικές

σπουδές

δευτεροβάθμιας σχολής) και πιστοποιητικό επάρκειας ραδιοτηλεγραφητή, τεχνικού
χειριστή στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία, περίοδος ναυτικής
υπηρεσίας 24 μηνών ως ναυτικός και ως ραδιοτηλεγραφητής, τεχνικός χειριστής στην
υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία, ή ως χειριστής GMDSS-GOC,
παρακολούθηση εγκεκριμένων μαθημάτων για την προαγωγή του σε εκτελεστικό
επίπεδο (7 ημέρες),
β) Θαλάσσια αλιεία:
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Η εκπαίδευση του:
στη Γερμανία:
— πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας («Kapitän BG/Fischerei»),
— πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης («Kapitän BLK/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 BK/Fischerei»)·
στις Κάτω Χώρες:
— αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V («stuurman werktuigkundige V»),
— μηχανικού IV αλιευτικού πλοίου («werktuigkundige IV visvaart»),
— αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου («stuurman IV visvaart»),
— αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VI («stuurman werktuigkundige VI»),
που αντιστοιχεί σε 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
ετών·
— στις Κάτω Χώρες, κύκλου 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
Η εκπαίδευση του:
στην Τσεχική Δημοκρατία:
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— εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου («autorizovaný technik,
autorizovaný stavitel»),
που αντιστοιχεί σε εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση η οποία
περιλαμβάνει 4 έτη, δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με
εξέταση

«maturitní

επαγγελματικής

zkouška»

πείρας

που

(δευτεροβάθμια
ολοκληρώνεται

τεχνική
με

σχολή)

εξετάσεις

και

5

έτη

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 νόμοαριθ. 360/1992 Sb)
— οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drαžní vozidlo»),
που αντιστοιχεί σε 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,
— τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»),
που αντιστοιχεί σε 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»,
— εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»),
πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευσησυνολικής
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 «maturitnν
zkouška»,
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— κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων με
κινητήρα («Kontrolní technik STK»),
πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιστοιχεί σε 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· ο ενδιαφερόμενος 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,
— μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων («mechanik měření emisí»),
που αντιστοιχεί σε 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». 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,
— πλοιάρχου κλάσης I («kapitän I. třídy»),
που αντιστοιχεί σε 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,
- συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor památek, která jsou
díly uměleckých řemesel»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών εάν
πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον τομέα της συντήρησης,
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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,
— συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία και βρίσκονται σε μουσεία και
πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων πολιτιστικής αξίας («restaurátor děl výtvarných
umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbνrkαch muzeí a galeriý, a
ostatných předmětů kulturní hodnoty»),
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, συν 5 έτη
επαγγελματικής

πείρας

σε

περίπτωση

πλήρους

δευτεροβάθμιας

τεχνικής

εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitnν
zkouška»,
— διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»),
που αντιστοιχεί σε 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,
— προϊσταμένου τεχνολογίας εκρηκτικών («Technický vedoucí odstřelů»),
που αντιστοιχεί σε 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»,
και ακολουθείται από:
δύο

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,
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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·
στη Λετονία:
— μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού [«vilces līdzekļa vadītāja
(mašīnista) palīgs»],
πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών· αντιστοιχεί σε 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:
— δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder»),
— κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus»),
που αντιστοιχεί σε 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
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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 και πιστοποιείται με εξετάσεις·
στην Αυστρία:
— δασολόγου («Förster»),
— παροχής τεχνικών συμβουλών («Technisches Büro»),
— εκμίσθωσης εργασίας («Überlassung von Arbeitskraeften - Arbeitskräften»),
— πράκτορα ευρέσεως εργασίας («Arbeitsvermittlung»),
— συμβούλου επενδύσεων («Vermoegensberater»),
— ιδιωτικού αστυνομικού («Berufsdetektiv»),
— φύλακα («Bewachungsgewerbe»),
— κτηματομεσίτη («Immobilienmakler»),
— διαχειριστή ακινήτων («Immobilienverwalter»),
— οργανωτή οικοδομικών έργων («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),
— ινστιτούτου είσπραξης οφειλών («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),
που αντιστοιχεί σε 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 επιπέδου λυκείου και συμπληρώνονται με εκπαίδευση
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τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο εργασίας που πιστοποιείται με επαγγελματικές
εξετάσεις,
— συμβούλου ασφαλίσεων («Berater in Versicherungsangelegenheiten»),
που αντιστοιχεί σε 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 αντιστοιχεί σε 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 υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων («το
προνόμιο Μαρία Θηρεσία»),
—

εμπορικού

λογιστή

(«Gewerblicher

Buchhalter»),

δυνάμει

του

1994

Gewerbeordnung (νόμος του 1994 σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη
βιομηχανία),
—

ανεξάρτητου

λογιστή

(«Selbständiger

Buchhalter»),

δυνάμει

του

1999

Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (νόμος του 1999 σχετικά με τα
επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας λογιστικής)·
στην Πολωνία:
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— 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 αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και 3 έτη βασικής
εκπαίδευσης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα
ελέγχου της κατάστασης των αυτοκινήτων — 51 ώρες και επιτυχία σε σχετικές
εξετάσεις
— 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 αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και 4 έτη πρακτικής
άσκησης σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά μαθήματα ελέγχου
της κατάστασης των αυτοκινήτων (51 ώρες) και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις,
— τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε
σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów
w stacji kontroli pojazdów»),
που αντιστοιχεί σε:
i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή πρακτική
εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή
ii) 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, 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 για τον τεχνικό προσδιορίζονται χωριστά στο κανονισμό

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4165, 6/6/2008

31(I)/2008
67

του Υπουργείου Υποδομών, της 28 Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις λεπτομερείς
απαιτήσεις σχετικά με τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, θέση 1769).
— διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»),
που αντιστοιχεί σε 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. Εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως National
Vocational Qualifications ή ως Scottish Vocational Qualifications
Η εκπαίδευση του:
— εγκεκριμένος/η νοσοκόμος κτηνιατρικής («listed veterinary nurse»),
— ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων («mine electrical engineer»),
— μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων («mine mechanical engineer»),
— ειδικού θεραπευτικής οδόντων («dental therapist»),
— ειδικού υγιεινής οδόντων («dental hygienist»),
— 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»),
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— 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 οι οποίοι αναγνωρίζονται ως National Vocational
Qualifications (NVQs) 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 διαφόρων καθηκόντων ευρέως φάσματος 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Άρθρο 17)
Κατάλογος των νομοθετικά κατοχυρωμένων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων
που μνημονεύονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 17
Στο Ηνωμένο Βασίλειο:
Οι νομοθετικά κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούν στην απόκτηση
τίτλων που αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) 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 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 ακόλουθοι νομοθετικά κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι:
—

οι νομοθετικά κατοχυρωμένοι προπαρασκευαστικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι για τα

επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών [«technische(r) Assistent(in)»], των εμπορικών
βοηθών [«kaufmännische(r) Assistent(in)»], των κοινωνικών επαγγελμάτων («soziale
Berufe») καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και
ορθοφωνίας [«staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»], ελάχιστης
συνολικής διάρκειας 13 ετών, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση της
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δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

(«mittlerer

Bildungsabschluss»)

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
πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με 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

πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με άσκηση του επαγγέλματος επί
ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε
αναγνωρισμένο ίδρυμα,
— οι νομοθετικά κατοχυρωμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι («staatlich geprüfte(r)») για
τεχνικούς («Techniker(in)»), οικονομολόγους επιχειρήσεων («Betriebswirt(in)»),
σχεδιαστές («Gestalter(in)») και οικογενειακούς βοηθούς («Familienpfleger(in)»),
ελάχιστης

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, εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή
εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας,

-----------------------(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 «Fachhochschule» («Fachhochschulreife»), δηλαδή δώδεκα έτη
προγενέστερων σπουδών.
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—

οι

νομοθετικά

κατοχυρωμένοι

εκπαιδευτικοί

κύκλοι

και

οι

νομοθετικά

κατοχυρωμένοι συνεχείς κύκλοι σπουδών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών,
που απαιτούν, κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
σχολικής

φοίτησης

(τουλάχιστον

εννεαετούς

διάρκειας)

και

επαγγελματικής

εκπαίδευσης (εν 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 κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν Παράρτημα·
στις Κάτω Χώρες:
Νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση που αντιστοιχεί στη βαθμίδα προσόντων 3 ή
4 του κεντρικού εθνικού μητρώου επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει θεσπιστεί
βάσει του νόμου περί εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ή οι παλαιότερες
εκπαιδεύσεις/καταρτίσεις των οποίων η βαθμίδα εξομοιώνεται με τα εν λόγω επίπεδα
προσόντων.
Οι βαθμίδες 3 και 4 της δομής των προσόντων αντιστοιχούν στις εξής περιγραφές:
— Βαθμίδα 3: Ευθύνη εφαρμογής και συνδυασμού τυποποιημένων διαδικασιών.
Συνδυασμός ή σχεδιασμός διαδικασιών αναλόγως των δραστηριοτήτων οργάνωσης
και προετοιμασίας των εργασιών. Ικανότητα αιτιολόγησης των εν λόγω
δραστηριοτήτων

στους

συναδέλφους

(χωρίς

ιεραρχική

σχέση).

Ιεραρχική

αρμοδιότητα του ελέγχου και της συνοδείας της εφαρμογής από άλλους
τυποποιημένων ή αυτοματοποιημένων διαδικασιών ρουτίνας. Πρόκειται κατά μεγάλο
μέρος για επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις.
— Βαθμίδα 4: Ευθύνη για την εκτέλεση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί καθώς και
συνδυασμό ή σχεδιασμό νέων διαδικασιών. Ικανότητα αιτιολόγησης των εν λόγω
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δραστηριοτήτων στους συναδέλφους του (χωρίς ιεραρχική σχέση). Ρητή ιεραρχική
ευθύνη σχετικά με τον προγραμματισμό ή/και την διαχείριση ή/και την οργάνωση
ή/και την ανάπτυξη του συνόλου του κύκλου της παραγωγής. Πρόκειται για
ικανότητες και γνώσεις εξειδικευμένες ή/και ανεξάρτητες του επαγγέλματος.
Οι δύο βαθμίδες αντιστοιχούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένους κύκλους σπουδών
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών που προϋποθέτουν την ολοκλήρωση 8
ετών βασικής εκπαίδευσης ακολουθούμενης από 4 έτη μέσης προπαρασκευαστικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης (“VMBO”), στα οποία προστίθενται τουλάχιστον 3 έτη
εκπαίδευσης βαθμίδων 3 ή 4 σε ίδρυμα μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης (“MBO”),
και τα οποία πιστοποιούνται με εξετάσεις. [Η διάρκεια της μέσης επαγγελματικής
εκπαίδευσης μπορεί να μειωθεί από 3 σε 2 έτη, εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει
πτυχίο που του παρέχει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο (14 έτη προηγούμενης
εκπαίδευσης) ή σε ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση (13 έτη προηγούμενης
εκπαίδευσης)].
Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κατάλογο
των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.
στην Αυστρία:
— εκπαίδευση σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές («Berufsbildende Höhere
Schulen») και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας («Höhere
Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), συμπεριλαμβανομένων ειδικών
τύπων («einschließlich der Sonderformen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των
οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι 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,
— εκπαιδευτικοί κύκλοι σε σχολές αρχιτεχνιτών («Meisterschulen»), τάξεις
αρχιτεχνιτών

(«Meisterklassen»),

(«Werkmeisterschulen»)

ή

σχολές

σχολές
οικοδόμων

αρχιτεχνιτών

βιομηχανίας

(«Bauhandwerkerschulen»),

η

διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις.
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Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι 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 οικοδόμων («Bauhandwerkerschule»).
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι
τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής εξάσκησης,
που είτε προηγούνται της εκπαίδευσης στα εν λόγω ιδρύματα είτε συνοδεύονται από
σπουδές μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών).
Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατάλογο των
εκπαιδευτικών κύκλων που καλύπτονται από το παρόν Παράρτημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(Άρθρα 18, 20, 21, 22, 23)
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατηγορίες επαγγελματικής πείρας οι
οποίες μνημονεύονται στα άρθρα 20, 21, 22 και 23
Κατάλογος Ι
Κλάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, καθώς και από τις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ και
82/489/ΕΟΚ
1
Οδηγία 64/427/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΟΒΕΚ (που αντιστοιχεί στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ)
Κλάση

23 Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία
232 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από έριο
233 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από βάμβακα
234 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από μέταξα
235 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από λινό και κάνναβη
236 Βιομηχανία άλλων κλωστοϋφαντουργικών ινών (ινδική κάνναβη, σκληρές ίνες
κ.λπ.), σχοινοποιία
237 Πιλοποιία
238 Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισμα)
239 Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες

Κλάση

24 Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων
241 Μηχανική κατασκευή υποδημάτων (εξαιρουμένων των υποδημάτων από
καουτσούκ και ξύλο)
242 Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδημάτων
243 Κατασκευή ειδών ιματισμού (εκτός από γούνες)
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244 Κατασκευή στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων
245 Βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών
Κλάση

25 Βιομηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιομηχανιών ξύλινων επίπλων)
251 Πριόνισμα και βιομηχανική παρασκευή ξύλου
252 Κατασκευή ημι-ετοίμων προϊόντων ξύλου
253 Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδομικών στοιχείων και δαπέδων
254 Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών
255 Κατασκευή άλλων έργων από ξύλο (εκτός από έπιπλα)
259 Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών

Κλάση

26 260 Βιομηχανία ξύλινων επίπλων

Κλάση

27 Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικειμένων
271 Κατασκευή χαρτομάζας, χάρτου και χαρτονιού
272 Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειμένων από χαρτομάζα

Κλάση

28 280 Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόμενες βιομηχανίες

Κλάση

29 Βιομηχανία δερμάτων
291 Βυρσοδεψία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρματος
292 Κατασκευή δερματίνων ειδών και άλλων παρομοίων

Εx Κλάση

30 Βιομηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και
αμυλωδών προϊόντων
301 Επεξεργασία καουτσούκ και αμιάντου
302 Επεξεργασία πλαστικών υλών
303 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών

Εx Κλάση

31 Χημική Βιομηχανία
311 Κατασκευή βασικών χημικών προϊόντων και κατασκευή με περαιτέρω πλέον ή
μη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων
312 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για
βιομηχανική και γεωργική χρήση (περιλαμβάνεται η κατασκευή βιομηχανικών λιπών
και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία περιλαμβάνεται στην ομάδα 312
ΔΤΤΒ)
313 Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προοριζομένων κυρίως για οικιακή
και διοικητική χρήση
[εκτός από τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα (ex ομάδα 319 ΔΤΤΒ)]

Κλάση

32 320 Βιομηχανία πετρελαίου

Κλάση

33 Κατασκευή προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων
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331 Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως εξ οπτής γης
332 Υαλουργία
333 Κατασκευή κεραμικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυρίμαχων υλικών
334 Κατασκευή τσιμέντου, ασβέστου και γύψου
335 Kατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως από μπετόν, τσιμέντο και γύψο
339 Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευμάτων
Κλάση

34 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων
341 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων
παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγμένων σε χαλυβουργείο)
342 Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων
343 Συρματουργία, ψυχρή έλαση, κατεργασία εν ψυχρώ
344 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων
345 Χυτήρια σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων

Κλάση

35 Κατασκευή έργων εκ μετάλλου (εκτός από μηχανές και μηχανήματα
351 Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια μήτρας, βαρεία πίεση
352 Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των μετάλλων
353 Μεταλλικές κατασκευές
354 Κατασκευή λεβήτων δεξαμενών και άλλων ειδών φανοποιίας
355 Κατασκευή εργαλείων και ετοίμων ειδών εκ μετάλλου εκτός ηλεκτρικού
εξοπλισμού
359 Βοηθητικές μηχανολογικές δραστηριότητες

Κλάση

36 Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων
361 Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων
362 Κατασκευή μηχανών γραφείου
363 Κατασκευή εργαλειομηχανών για την επεξεργασία των μετάλλων, των εργαλείων
και των εργαλείων για μηχανές
364 Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και των εξαρτημάτων τους,
κατασκευή ραπτομηχανών
365 Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφών, για τις
χημικές βιομηχανίες και για τις συνδεδεμένες με αυτές
366 Κατασκευή εξοπλισμού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για τη βιομηχανία
δομικών κατασκευών· κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και διεκπεραιώσεως
εμπορευμάτων
367 Κατασκευή οργάνων μεταδόσεως
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368 Κατασκευή άλλων ειδικών μηχανημάτων
369 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
Κλάση

37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών· ηλεκτρολογικά
371 Κατασκευή ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
372 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού (κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών,
διακοπτών, συσκευών βιομηχανικής χρήσεως κ.λπ.)
373 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για άμεση χρήση
374 Κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, μετρητών και άλλων οργάνων
μετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού
375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, ηλεκτροακουστικών ειδών
376 Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως
377 Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών
378 Κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών
379 Επισκευή, συναρμολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων

Εx
Κλάση

38 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών
383 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
384 Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων
385 Κατασκευή μοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών τους
389 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών μη αλλαχού ταξινομούμενη

Κλάση

39 Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες
391 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου
392 Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρμογών (εκτός
από ορθοπεδικά παπούτσια)
393 Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού
394 Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου
395 Κοσμηματοποιία, χρυσοχοΐα και κατεργασία πολύτιμων λίθων
396 Κατασκευή και επισκευή μουσικών οργάνων
397 Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών
399 Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες

Κλάση

40 Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού
400 Οικοδόμηση (μη ειδικευμένη), κατεδάφιση
401 Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων)
402 Έργα πολιτικού μηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροτροχιών κ.λπ.
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403 Εγκαταστάσεις
404 Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων
2
Οδηγία 68/366/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/365/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΟΒΕΚ
Κλάση

20A 200 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών
20B Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρασκευής ποτών)
201 Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος
202 Βιομηχανία γάλακτος
203 Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών
204 Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων
205 Επεξεργασία σπόρων
206 Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιμαδιών και μπισκότων
207 Βιομηχανία ζάχαρης
208 Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισμάτων
209 Παρασκευή διαφόρων τροφίμων

Κλάση

21 Βιομηχανία παρασκευής ποτών
211 Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως, μαγιάς και οινοπνευματωδών
ποτών
212 Βιομηχανία οίνου και παρόμοιων οινοπνευματωδών χωρίς βύνη
213 Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας
214 Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων
Εx 30 Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και
αμυλώδη προϊόντα
304 Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντων
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3
Οδηγία 82/489/ΕΟΚ
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Ex 855 Κομμωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου και των επαγγελματικών
σχολών αισθητικής)
Κατάλογος ΙΙ
Κλάσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ και
82/470/ΕΟΚ
1
Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5,
παράγραφος 1)
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Ex 04

Αλιεία
043 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων

Ex 38

Κατασκευή υλικού μεταφορών
381 Ναυπηγική και επισκευή πλοίων
382 Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού
386 Κατασκευή αεροπλάνων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής διαστημικού
υλικού)

Ex 71

Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών και δραστηριότητες διάφορες των
μεταφορών που υπάγονται στις
ακόλουθες ομάδες
Ex 711 Εκμετάλλευση κλιναμαξών (wagons-lits) και βαγονιών-εστιατορίων (wagonsrestaurants)· συντήρηση σιδηροδρομικού υλικού εντός εργαστηρίων επισκευής,
καθαρισμός βαγονιών
Ex 712 Συντήρηση υλικού αστικής, ημιαστικής και υπεραστικής μεταφοράς
ταξιδιωτών
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Ex 713 Συντήρηση άλλου υλικού οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών (όπως αυτοκίνητα,
λεωφορεία κ.λπ.)
Ex 714 Εκμετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών μεταφορών (όπως
οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες με διόδια, οδικοί σταθμοί, χώροι
σταθμεύσεως, σταθμοί λεωφορείων και τραμ)
Ex 716 Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως
εκμετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων
για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυμούλκηση και πλοήγηση στους λιμένες,
επισήμανση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες,
όπως διάσωση πλοίων, ρυμούλκηση, εκμετάλλευση αγκυροβολίων για λέμβους)
73
Ex 85

Επικοινωνίες: ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
Προσωπικές υπηρεσίες
854 Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία
Ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εμπορική φωτογραφία,
εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου φωτογράφου
Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες (μόνο συντήρηση και
καθαρισμός ακινήτων ή χώρων)
2
Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 6: όταν η δραστηριότητα θεωρείται
βιομηχανική ή βιοτεχνική)
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων
α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων:
— από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ),
— αγορά και πώληση εμπορευμάτων στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων
στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές·
β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν
ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν
λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν.
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3
Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3)
Ομάδες 718 και 720 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ
Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως:
— στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ' αποκοπή ή με προμήθεια, των
μεμονωμένων ή συνδυασμένων τμημάτων ενός ταξιδιού ή μιας διαμονής (μεταφορά,
παροχή στέγης, τροφή, εκδρομές κλπ.), ανεξαρτήτως της αιτίας της μετακινήσεως
[άρθρο 2 σημείο B στοιχείο α)],
— στη διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ των ασκούντων επιχειρήσεις
παντός είδους μεταφορών και των ατόμων που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές
εμπορευμάτων, καθώς και στην πραγματοποίηση διαφόρων συναφών εργασιών:
αα) με τη σύναψη συμβάσεων με τους επιχειρηματίες μεταφορών για λογαριασμό
των εντολέων τους,
ββ) με την επιλογή του είδους της μεταφοράς, της επιχειρήσεως, και του
δρομολογίου, που θεωρούνται οι πλέον συμφέροντες για τον εντολέα,
γγ) με την προετοιμασία της μεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευασία
απαραίτητη για τη μεταφορά), με την πραγματοποίηση διαφόρων δευτερευουσών
εργασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με την εξασφάλιση του
ανεφοδιασμού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών),
δδ) με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται με τη μεταφορά, όπως η
σύνταξη της φορτωτικής· με το συνδυασμό ή το διαχωρισμό των αποστολών,
εε) με το συντονισμό των διαφόρων φάσεων μιας μεταφοράς, εξασφαλίζοντας τη
διαμετακόμιση, την επαναποστολή, τη μεταφόρτωση και τις διάφορες τερματικές
εργασίες,
στστ) με την παροχή φορτίου στους μεταφορείς και μεταφορικών δυνατοτήτων στα
άτομα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμάτων:
— στον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων, και τον έλεγχο του λογαριασμού των
εξόδων,
— στην πραγματοποίηση ορισμένων διαβημάτων μόνιμου ή ευκαιριακού χαρακτήρα,
εξ ονόματος και για λογαριασμό εφοπλιστή ή θαλάσσιου μεταφορέα (προς τις
λιμενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού του πλοίου, κ.λπ.).
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[Δραστηριότητες του άρθρου 2 σημείο A στοιχεία α), β) και δ)].
Κατάλογος IΙΙ
Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ, 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ,
70/523/ΕΟΚ και 82/470/ΕΟΚ
1
Οδηγία 64/222/ΕΟΚ
(Οδηγίες απελευθέρωσης: 64/223/ΕΟΚ και 64/224/ΕΟΚ)
1. Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο με εξαίρεση το
χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των τοξικών
προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακα (ex ομάδα 611).
2. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού εξουσιοδοτημένου δυνάμει μιας
ή περισσοτέρων εντολών να προετοιμάζει ή να προβαίνει σε εμπορικές συναλλαγές
επ' ονόματι και για λογαριασμό τρίτου.
3. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος χωρίς να έχει διαρκή
εξουσιοδότηση, φέρει σε επαφή πρόσωπα που επιθυμούν να συμβληθούν απευθείας
ή προετοιμάζει τις εμπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθάει τη σύναψή τους.
4. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος προβαίνει επ' ονόματί
του σε εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου.
5. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος πραγματοποιεί
χονδρικές πωλήσεις με πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου.
6. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού που ζητεί παραγγελίες
μεταβαίνων από οικία σε οικία.
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7. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατ' επάγγελμα από
μισθωτό διαμεσολαβητή στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων εμπορικών,
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
2
Οδηγία 68/364/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/363/ΕΟΚ)
Ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ: Λιανικό εμπόριο
Εξαιρούμενες δραστηριότητες:
012 Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων
640 Συναλλαγές επί ακινήτων, εκμισθώσεις
713 Εκμίσθωση αυτοκινήτων, αμαξών και αλόγων
718 Εκμίσθωση αμαξοστοιχιών και βαγονιών
839 Εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων
841 Κρατήσεις θέσεων κινηματογράφου και εκμίσθωση κινηματογραφικών ταινιών
842 Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκμίσθωση θεατρικού εξοπλισμού
843 Εκμίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και μηχανημάτων τυχερών παιγνίων με
κερματοδέκτη
853 Εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων
854 Εκμίσθωση οικιακού ρουχισμού
859 Εκμίσθωση ρουχισμού
3
Οδηγία 68/368/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/367/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Ex κλάση 85 ΔΤΤΒ
1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ).
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2. Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως
(ομάδα 853 ΔΤΤΒ).
4
Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (άρθρο 7)
Όλες οι δραστηριότητες του παραρτήματος της οδηγίας 75/368/ΕΟΚ, εκτός από τις
δραστηριότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 5(1) της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
(κατάλογος ΙΙ, σημείο 1 του παρόντος Παραρτήματος).
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Ex 62 Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Ex 620 Πρακτορεία επί θεμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανομής
τελών
Ex 71 Μεταφορές
Ex 713 Οδική μεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγματοποιούμενων με
αυτοκίνητα οχήματα
Ex 719 Εκμετάλλευση αγωγών προοριζομένων για μεταφορά υγρών
υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χημικών προϊόντων
Ex 82 Υπηρεσίες παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο
827 Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι
Ex 84 Υπηρεσίες αναψυχής
843 Υπηρεσίες αναψυχής μη αλλαχού ταξινομούμενες:
— αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών
συναντήσεων κ.λπ.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδασκάλων
— δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδρομιών, χώροι παιγνίων,
ιπποδρόμια κ.λπ.)
— άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, άλλες
διασκεδάσεις κ.λπ.)
Ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες
Ex 851 Οικιακές υπηρεσίες
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Ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόμου εκτός των
δραστηριοτήτων ποδοκόμου, επαγγελματικές σχολές αισθητικής και
κομμωτικής
Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες εκτός των
δραστηριοτήτων των αθλητικών καιπαραϊατρικών μασέρ και οδηγών των
ορέων, κατατασσόμενων ως ακολούθως:
— απολύμανση και καταπολέμηση των βλαβερών ζώων
— ενοικίαση ενδυμάτων και φύλαξη αντικειμένων
— γραφεία συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες
— δραστηριότητες μαντικής και εικασιών
— υγειονομικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες
— γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων
— οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερμηνείς
5
Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 5)
Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων:
— από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ)
— στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις
υπαίθριες αγορές·
β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που έχουν
ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν
λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν.
6
Οδηγία 70/523/ΕΟΚ
Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και στις
διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112,
ονοματολογία ΔΤΤΒ)
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7
Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 2)
[Δραστηριότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 σημείο A στοιχείο γ) και ε), σημείο
B στοιχείο β), σημεία Γ και Δ]
Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως:
— στη μίσθωση βαγονιών ή αμαξών σιδηροδρόμου για τη μεταφορά ατόμων ή
εμπορευμάτων,
— στη μεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων,
— στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων για τη
μεταφορά μεταναστών,
— στην παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή εμπορεύματος για αποθήκευση, για
λογαριασμό του καταθέτη, υπό τελωνειακό ή μη καθεστώς, σε αποθήκες, γενικές
αποθήκες, χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάμους αποθηκεύσεως,
σιρούς, κ.λπ.,
— στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντικείμενο
ή το εμπόρευμα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση,
— στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που έχουν
δοθεί για προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, ή είτε κατά τη μετακόμιση
προς ή από την αγορά,
— στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης των
αυτοκινήτων,
— στη μέτρηση, ζύγιση, ογκομετρική εκτίμηση των εμπορευμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρο 24)
Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με
το εδάφιο (1) του άρθρου 24

1. Έγγραφα
α) Αποδεικτικό της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει
πρόσβαση στο υπό εξέταση επάγγελμα και, ενδεχομένως, βεβαίωση της
επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου.
Το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλέσει τον αιτητή να προσκομίσει πληροφορίες
σχετικά με την εκπαίδευσή του, στον βαθμό που απαιτούνται προκειμένου να
εντοπιστεί εάν υφίστανται πιθανές ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την
απαιτούμενη εθνική εκπαίδευση, όπως ορίζει το άρθρο 18. Όταν ο αιτητής αδυνατεί
να προσκομίσει τις εν λόγω πληροφορίες, το αρμόδιο όργανο απευθύνεται στο
σημείο επαφής, στην αρμόδια αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα του
κράτους μέλους καταγωγής.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 20, βεβαίωση σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια
της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του
κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αλλοδαπού.
δ) Το αρμόδιο όργανο που εξαρτά την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο
επάγγελμα από την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εντιμότητα,
το ήθος ή τη μη κήρυξη πτώχευσης, ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση
νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους
υπηκόους των κρατών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό
στην επικράτειά του, την προσκόμιση εγγράφων εκδοθέντων από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους καταγωγής του αλλοδαπού υπηκόου και από τα οποία

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4165, 6/6/2008

31(I)/2008
88

προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι εν λόγω αρχές προσκομίζουν τα
απαιτούμενα έγγραφα εντός δύο μηνών.
Όταν τα έγγραφα που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο δεν χορηγούνται από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, αντικαθίστανται από ένορκη
δήλωση ή, στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, από επίσημη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή
ενδεχομένως, ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, ο οποίος χορηγεί
βεβαίωση που αποδεικνύει την ένορκη δήλωση ή την επίσημη δήλωση.
ε) Όταν απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας, ως προϋπόθεση για την
πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, έγγραφο σχετικό με τη
σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντος, το αρμόδιο όργανο δέχεται ως επαρκή
απόδειξη την προσκόμιση του εγγράφου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο
κράτος μέλος καταγωγής. Όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν εκδίδει τέτοιο
έγγραφο, το αρμόδιο όργανο δέχεται βεβαίωση χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους αυτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους καταγωγής προσκομίζουν το απαιτούμενο έγγραφο εντός δύο
μηνών.
στ) Εφόσον απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας, για την πρόσβαση σε
νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα:
— αποδεικτικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής επάρκειας του αιτητή
— την απόδειξη ότι ο αιτητής είναι ασφαλισμένος έναντι των χρηματικών κινδύνων
που σχετίζονται με την επαγγελματική ευθύνη σύμφωνα με τις νομικές και
κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία όσον αφορά τους όρους και την
έκταση της εν λόγω εγγύησης το αρμόδιο όργανο δέχεται ως επαρκή απόδειξη
σχετική βεβαίωση που χορηγείται από τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς φορείς
άλλου κράτους μέλους.
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