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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 

 

Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L 354, 

28.12.2013,  

σ. 132. 

«Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων κα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός 

ΙΜΙ»)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

31(Ι) του 2008. 

 

 

  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμο του 2008 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμοι του 2008 και 2017.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

 (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «δοκιμασία 

επάρκειας», «επαγγελματική πείρα», και «Επιτροπή» με 

τους ακόλουθους νέους ορισμούς αντίστοιχα: 



 

 

2 

   

   «“δοκιμασία επάρκειας” σημαίνει τη δοκιμασία που αφορά 

αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες του αιτούντος και η οποία διενεργείται ή 

αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, με σκοπό να 

αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να ασκήσει 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη Δημοκρατία∙  

   

   “επαγγελματική πείρα” σημαίνει την πραγματική και νόμιμη 

άσκηση πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής 

απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος·  

   

  “Επιτροπή” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή∙»∙ και 

   

     (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

  «“αρχείο ΙΜΙ” σημαίνει τον ατομικό φάκελο του αιτούντος 

που δημιουργείται στο ΙΜΙ· 

   

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L 255, 

30.09.2005,  

σ. 22. 

 “αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων” 

σημαίνει την αναγνώριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο∙ 

   

   “διά βίου μάθηση” σημαίνει κάθε γενική εκπαίδευση, 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεπίσημη 

εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα (1) άτομο 
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κατά τη διάρκεια της ζωής του, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 

των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, η 

οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επαγγελματική 

δεοντολογία· 

   

 

 

76(Ι) του 2010. 

  “Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης” σημαίνει το Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης που εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 6 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης 

Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Υπηρεσιών Νόμου· 

   

   “επαγγελματική πρακτική άσκηση” σημαίνει μια (1) περίοδο 

επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη, εφόσον 

αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την 

ολοκλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση 

διπλώματος· 

   

   “επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος” σημαίνει τους 

λόγους, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως επιτακτικοί στη 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

   

   “ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα” σημαίνει ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται είτε ότι ο 

επαγγελματίας πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 

την παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία σε προσωρινή και 

περιστασιακή βάση είτε η αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων για εγκατάσταση στη Δημοκρατία· 

   

   “Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 

Ακαδημαϊκών Μονάδων” ή “μονάδες ΕCTS” σημαίνει το 

σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που 
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χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης· 

   

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L316, 

14.11.2012, 

σελ. 1. 

  “ΙΜΙ” σημαίνει το σύστημα πληροφόρησης της Εσωτερικής 

Αγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1024/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω 

του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 

και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός 

ΙΜΙ»)∙ 

   

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L 354, 

28.12.2013,  

σ. 132. 

 “Οδηγία 2013/55/ΕΕ” σημαίνει την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 

(«κανονισμός IMI»)∙». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται: 

   

  (α) Σε κάθε πολίτη κράτους μέλους, ο οποίος- 

    

   (i) Απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα 
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εκτός της Δημοκρατίας, 

     

   (ii) έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση εκτός 

του κράτους καταγωγής, 

     

   και επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο 

επάγγελμα στη Δημοκρατία είτε ως 

αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 

συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελεύθερα 

επαγγέλματα· 

    

  (β) 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.». 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(4) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους 

συμβολαιογράφους που διορίζονται με επίσημη πράξη της 

Δημοκρατίας.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 

   

 «Δοκιμασία 

επάρκειας. 

4.-(1) Για σκοπούς της δοκιμασίας επάρκειας, τα 

αρμόδια όργανα με βάση τη σύγκριση της 

εκπαίδευσης που απαιτείται στη Δημοκρατία με την 

εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των 
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τομέων γνώσεων οι οποίοι δεν καλύπτονται από το 

δίπλωμα ή από άλλους τίτλους εκπαίδευσης που 

κατέχει ο αιτών. 

   

  (2) Στη δοκιμασία επάρκειας το αρμόδιο όργανο: 

   

                        (α) Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών 

είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο 

κράτος μέλος καταγωγής ή στο κράτος 

μέλος προέλευσής του∙ και 

    

  (β) καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες και το 

νομικό καθεστώς του αιτούντος που 

επιθυμεί να ετοιμαστεί για τη δοκιμασία 

επάρκειας. 

   (β)  

  (3) Η δοκιμασία επάρκειας- 

   

  (α) Καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται 

μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο του εδαφίου (1) και των οποίων η 

γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος στη 

Δημοκρατία∙ 

    

  (β) μπορεί να καλύπτει τη γνώση της 

δεοντολογίας που ισχύει για τις εν λόγω 

δραστηριότητες στη Δημοκρατία. 

      

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 



 

 

7 

  

 «(2) Κάθε φορά που η Δημοκρατία παρέχει αναγνώριση σε ένωση ή 

οργάνωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ενημερώνει την 

Επιτροπή, η οποία εξετάζει κατά πόσο η ένωση ή η οργάνωση 

πληρεί τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) (α)    Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(1) Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από 

τη Δημοκρατία παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν στη Δημοκρατία, πρόσβαση στο ίδιο 

επάγγελμα για το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο 

κράτος μέλος καταγωγής και να το ασκούν υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις όπως και οι πολίτες της Δημοκρατίας.»∙ και 

   

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(3) Η μερική πρόσβαση σ’ ένα επάγγελμα στη 

Δημοκρατία επιτρέπεται υπό τους όρους που ορίζονται στο 

άρθρο 8ΣΤ.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη των 

νέων άρθρων 

8Α, 8Β, 8Γ, 8Δ, 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου τίτλου και των νέων άρθρων 8Α, 

8Β, 8Γ, 8Δ, 8Ε και 8ΣΤ: 
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8Ε και 8Στ. 

 «ΜΕΡΟΣ ΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

  

Ευρωπαϊκή 

επαγγελματική  

ταυτότητα. 

 

8Α.-(1) Τα αρμόδια όργανα, κατόπιν αιτήματος 

κατόχου επαγγελματικών προσόντων, εκδίδουν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8Β έως 

8Δ, ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, υπό 

την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει 

σχετικές εκτελεστικές πράξεις. 

   

   (2) Όταν καθιερωθεί ευρωπαϊκή 

επαγγελματική ταυτότητα για ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα μέσω σχετικών εκτελεστικών 

πράξεων που θεσπίζονται από την Επιτροπή, ο 

ενδιαφερόμενος κάτοχος επαγγελματικών 

προσόντων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει 

αίτηση για μια τέτοια ταυτότητα ή να 

χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στα Μέρη II και ΙΙΙ. 

   

   (3) Τα αρμόδια όργανα διασφαλίζουν ότι ο 

κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 

απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που 

ορίζονται στα άρθρα 8Β έως 8Ε. 

   

   (4) Εάν ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου 

σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Μέρους II, εξαιρουμένων αυτών 

που καλύπτονται από το εδάφιο (5) του άρθρου 

11, το αρμόδιο όργανο, όταν η Δημοκρατία 

ενεργεί ως κράτος μέλος καταγωγής, εκδίδει 

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 8Β και 8Γ και η  
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ταυτότητα αυτή, ανάλογα με την περίπτωση, 

συνιστά τη δήλωση δυνάμει του άρθρου 11. 

   

   (5)(α) Ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που 

σκοπεύει να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια Ι 

έως ΙΙΙΑ του Μέρους ΙΙΙ ή να παράσχει υπηρεσίες 

σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 11, το 

αρμόδιο όργανο, στην περίπτωση που η 

Δημοκρατία ενεργεί ως κράτος μέλος καταγωγής, 

ολοκληρώνει όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες 

όσον αφορά το αρχείο ΙΜΙ, όπως προβλέπεται 

στα άρθρα 8Β και 8Δ. 

   

    (β) Για τους σκοπούς της εγκατάστασης, 

η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα 

άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος εάν 

υπάρχουν απαιτήσεις εγγραφής ή άλλες 

διαδικασίες ελέγχου που έχουν τεθεί σε ισχύ πριν 

από την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας για το εν λόγω επάγγελμα. 

   

   (6) Τα αρμόδια όργανα, όταν ενεργούν ως 

αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αρχείων 

ΙΜΙ και την έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών 

ταυτοτήτων - 

 

(α)….Διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 

αντικειμενική και έγκαιρη 

επεξεργασία των αιτήσεων για 

ευρωπαϊκές επαγγελματικές 

ταυτότητες, 
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 (β)…ενημερώνουν τους πολίτες, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

υποψηφίων αιτούντων, σχετικά με 

τη λειτουργία και την προστιθέμενη 

αξία μιας ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής ταυτότητας για τα 

επαγγέλματα για τα οποία αυτή 

είναι διαθέσιμη: 

 

      Νοείται ότι το κέντρο υποστήριξης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31 μπορεί να ενεργεί ως 

αρμόδια αρχή.  

   

   (7) Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 

τους αιτούντες για διοικητικές διαδικασίες 

έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας είναι εύλογα, αναλογικά και 

αντίστοιχα με τις δαπάνες που απαιτούνται και 

δεν αποτελούν αντικίνητρο για την υποβολή 

αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα.  

   

 Αίτηση έκδοσης 

ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής 

ταυτότητας και 

δημιουργία 

αρχείου ΙΜΙ. 

8Β.-(1)(α) Οι αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία 

παρέχουν στον κάτοχο επαγγελματικών 

προσόντων τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση 

έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 

μέσω του ΙΜΙ, το οποίο δημιουργεί αυτομάτως 

ένα (1) αρχείο ΙΜΙ για το συγκεκριμένο αιτούντα.  

   

  (β) Όταν οι αρμόδιες αρχές παρέχουν παράλληλα 

τη δυνατότητα υποβολής γραπτής αίτησης σε 

περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματικών 

προσόντων δεν υποβάλει τη σύμφωνα με την 



 

 

11 

παράγραφο (α) αίτηση ηλεκτρονικά, η αρμόδια 

αρχή προβαίνει σε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 

δημιουργία του αρχείου ΙΜΙ, τυχόν πληροφορίες 

που πρέπει να αποστέλλονται στον αιτούντα για 

την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας. 

   

   (2) Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις 

αντίστοιχες εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής. 

   

   (3)(α) Εντός μιας (1) εβδομάδας από την 

παραλαβή της αίτησης, το αρμόδιο όργανο 

επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει 

τον αιτούντα σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 

αποστολής κάποιου εγγράφου.  

   

    (β) Το αρμόδιο όργανο εκδίδει κάθε 

πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και επαληθεύει 

κατά πόσο ο υποψήφιος είναι νόμιμα 

εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής και 

αν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί 

είναι έγκυρα και αυθεντικά:  

 

      Νοείται ότι σε περίπτωση δεόντως 

αιτιολογημένων αμφιβολιών, το αρμόδιο όργανο 

συμβουλεύεται τον αρμόδιο φορέα και μπορεί να 

ζητήσει από τον αιτούντα επικυρωμένα 

αντίγραφα των εγγράφων. 

   

    (γ) Σε περίπτωση επακόλουθων 

αιτήσεων από τον ίδιο αιτούντα, τα αρμόδια 
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όργανα, ενεργώντας είτε ως κράτος μέλος 

καταγωγής είτε ως κράτος μέλος υποδοχής, δεν 

δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου υποβολή των 

εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο ΙΜΙ και 

εξακολουθούν να είναι έγκυρα. 

   

 Έκδοση, 

τροποποίηση 

και διάρκεια της 

ισχύος της 

ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής  

ταυτότητας για 

προσωρινή και 

περιστασιακή 

παροχή 

υπηρεσιών, 

εξαιρουμένων 

των υπηρεσιών 

που 

καλύπτονται 

από το εδάφιο 

(5) του άρθρου 

11. 

8Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

8Δ, το αρμόδιο όργανο, όταν η Δημοκρατία 

ενεργεί ως κράτος μέλος καταγωγής, ελέγχει την 

αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα που τη 

συνοδεύουν τα οποία περιλαμβάνονται στο 

αρχείο IMI και εντός προθεσμίας τριών (3) 

εβδομάδων εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική 

ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή 

παροχή υπηρεσιών: 

 

   

         Νοείται ότι η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από 

την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων 

εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου  8Β, 

ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη 

λήξη της περιόδου της μιας (1) εβδομάδας που 

αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.  
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   (2) Το αρμόδιο όργανο,  αποστέλλει την 

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα απευθείας 

στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα: 

   

         Νοείται ότι το κράτος μέλος υποδοχής 

απαγορεύεται να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω 

δήλωση δυνάμει του άρθρου 11 για τους 

επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες. 

   

   (3) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή η 

μη έκδοση απόφασης εντός της περιόδου των 

τριών (3) εβδομάδων που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1) δύναται να αποτελέσει αντικείμενο 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου 

δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

   

   (4)(α)  Κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας που επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες 

σε κράτη μέλη άλλα από εκείνα που 

συμπεριλήφθηκαν στην αρχική αίτηση που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να αιτηθεί για 

ανάλογη επέκταση.  

   

  (β) Κάτοχος που επιθυμεί να συνεχίσει να 

παρέχει τις υπηρεσίες του μετά το πέρας της 

περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), ενημερώνει το 

αρμόδιο όργανο σχετικά. 

   

  (γ) Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος παρέχει 

επίσης πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές της 

κατάστασης που τεκμηριώνεται στο αρχείο ΙΜΙ 
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βάσει των πιο πάνω παραγράφων του παρόντος 

εδαφίου, οι οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν από 

το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις εκτελεστικές 

πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή.  

   

  (δ) Το αρμόδιο όργανο αποστέλλει την 

επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή επαγγελματική 

ταυτότητα στα αντίστοιχα κράτη μέλη υποδοχής. 

   

   (5) Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 

ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια όλων των 

κρατών μελών υποδοχής για όσο διάστημα ο 

κάτοχός της διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του 

επαγγέλματός του βάσει των εγγράφων και των 

πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ. 

   

 Έκδοση 

Ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής  

ταυτότητας για 

εγκατάσταση και 

για προσωρινή 

και 

περιστασιακή 

παροχή 

υπηρεσιών οι 

οποίες 

προβλέπονται 

στο εδάφιο (5) 

του άρθρου 11. 

8Δ.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στο εδάφιο (5) του άρθρου 11. 

 

   

   (2) Το αρμόδιο όργανο, όταν η Δημοκρατία 

ενεργεί ως κράτος μέλος καταγωγής, ελέγχει, 



 

 

15 

εντός ενός (1) μηνός, την αυθεντικότητα και την 

εγκυρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που 

περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI και τηρουμένων 

των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(3) εκδίδει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 

για εγκατάσταση ή για προσωρινή και 

περιστασιακή παροχή υπηρεσιών οι οποίες 

προβλέπονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 11: 

   

         Νοείται ότι η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από 

την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων 

εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 8Β, ή 

εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη 

λήξη της περιόδου της μιας (1) εβδομάδας που 

αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο. 

   

  (2) Το αρμόδιο όργανο διαβιβάζει αμέσως την 

αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής και ενημερώνει ταυτόχρονα τον 

αιτούντα για την κατάσταση της αίτησης. 

   

  (3)(α) Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 20, 23Α και 23Β, το αρμόδιο όργανο, όταν 

η Δημοκρατία ενεργεί  ως κράτος μέλος 

υποδοχής, αποφασίζει εάν θα εκδώσει 

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εντός ενός (1) 

μηνός από την παραλαβή της αίτησης που 

διαβιβάστηκε από το κράτος μέλος καταγωγής.  

   

  (β) Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων 

αμφιβολιών, το αρμόδιο όργανο μπορεί να 
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ζητήσει από το κράτος μέλος καταγωγής 

πρόσθετες πληροφορίες ή τη συμπερίληψη 

επικυρωμένου αντιγράφου οποιουδήποτε 

εγγράφου, τα οποία το κράτος μέλος καταγωγής 

παρέχει το αργότερο δύο (2) εβδομάδες μετά την 

υποβολή του αιτήματος:  

   

         Νοείται ότι η προθεσμία του ενός (1) μηνός 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

επιφυλασσομένων των διατάξεων της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (5), δεν 

επηρεάζεται από οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα. 

   

  (4)(α) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει εάν θα 

εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ή 

εάν θα επιβάλει στον κάτοχο επαγγελματικού 

τίτλου αντισταθμιστικά μέτρα δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 18 εντός δύο (2) μηνών 

από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που 

διαβίβασε το κράτος μέλος καταγωγής: 

 

        Νοείται ότι σε περίπτωση δεόντως 

αιτιολογημένων αμφιβολιών, το αρμόδιο όργανο 

μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, ή τη 

συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου 

οποιουδήποτε εγγράφου από το κράτος μέλος 

καταγωγής, τις οποίες το κράτος μέλος 

καταγωγής παρέχει το αργότερο δύο (2) 

εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης:  

 

       Νοείται περαιτέρω ότι η προθεσμία του ενός 

(1) μηνός που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

επιφυλασσομένων των διατάξεων της 
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παραγράφου (β) του εδαφίου (5), δεν 

επηρεάζεται από οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα. 

   

       (β) Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο δεν 

λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι 

εξουσιοδοτημένο από τον παρόντα Νόμο να 

ζητήσει, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά 

με την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας, είτε από το κράτος μέλος καταγωγής 

είτε από τον αιτούντα, μπορεί να αρνηθεί την 

έκδοση της ταυτότητας, εφόσον αιτιολογήσει την 

απόφασή του δεόντως 

   

  (5)(α) Εάν το αρμόδιο όργανο δεν λάβει 

απόφαση εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4) του 

παρόντος άρθρου ή δεν διοργανώσει δοκιμασία 

επάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(6) του άρθρου 11, η ευρωπαϊκή επαγγελματική 

ταυτότητα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί και 

αποστέλλεται αυτόματα, μέσω του ΙΜΙ, στον 

κάτοχο επαγγελματικού τίτλου. 

   

  (β) Το αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να 

παρατείνει κατά δύο (2) εβδομάδες τις 

προθεσμίες που προβλέπονται στα εδάφια (3) 

και (4) για την αυτόματη έκδοση της ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής ταυτότητας, νοουμένου ότι εξηγεί 

το λόγο της παράτασης και ενημερώνει σχετικά 

τον αιτούντα: 

 

Νοείται ότι η παράταση αυτή μπορεί να 

εξασφαλιστεί μόνο μια φορά και μόνο αν είναι 
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απολύτως αναγκαία, ιδίως για λόγους που 

σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια 

των αποδεκτών των υπηρεσιών. 

   

       (6) Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει το 

κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με το εδάφιο 

(2) αντικαθιστούν τις αντίστοιχες αιτήσεις που 

απαιτούνται για αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων από την εθνική νομοθεσία. 

   

       (7) Οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που 

εγκρίνονται δυνάμει των εδαφίων (2) έως (5) ή η 

μη έκδοση απόφασης δύναται να αποτελέσουν 

αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος. 

   

 Επεξεργασία και 

πρόσβαση σε 

δεδομένα 

σχετικά με την 

ευρωπαϊκή 

επαγγελματική 

ταυτότητα. 

138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

105(Ι) του 2012 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 

8Ε.-(1) Τα αρμόδια όργανα: 

 

(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και 

του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 12 του 

Συντάγματος αναφορικά με το τεκμήριο της 

αθωότητας, ενημερώνουν εγκαίρως το αντίστοιχο 

αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες που αφορούν 

πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές καταδίκες που 

αφορούν απαγόρευση ή περιορισμό και που 

έχουν συνέπειες στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων του κατόχου της ευρωπαϊκής 

επαγγελματικής ταυτότητας∙ 



 

 

19 

134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 

103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 

51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013 

77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016 

112(Ι) του 2016. 

 

 

 (β) διαγράφουν πληροφορίες που δεν είναι 

πλέον απαραίτητες. (γ) ενημερώνουν, αμέσως, 

τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας και τις αρμόδιες αρχές που έχουν 

πρόσβαση στο αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ σχετικά με 

τυχόν αλλαγές: 

 

        Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου δεν επηρεάζουν την υποχρέωση 

προειδοποίησης που έχει η Δημοκρατία δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 31Γ. 

   

       (2) Το περιεχόμενο των πληροφοριών 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιορίζεται στα 

ακόλουθα: 

   

  (α)  Την ταυτότητα του επαγγελματία· 

    

  (β)  το σχετικό επάγγελμα· 

    

  (γ)  την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που 

εξέδωσε την απόφαση περιορισμού ή 

απαγόρευσης· και 

    

  (δ)  το πεδίο εφαρμογής και την περίοδο 

ισχύος του περιορισμού ή της 

απαγόρευσης. 

   

  

 

138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

     (3) (α) Πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο οι 

αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
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105(Ι) του 2012 

 

 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. 

 

(β) Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον κάτοχο 

της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για 

το περιεχόμενο του αρχείου ΙΜΙ, μετά από αίτημα 

του κατόχου. 

   

       (4) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 

περιορίζονται σε αυτές που είναι απαραίτητες για 

την πιστοποίηση του δικαιώματος του κατόχου 

της να ασκήσει το επάγγελμα για το οποίο 

εκδόθηκε, ως ακολούθως: 

   

  (α) Το ονοματεπώνυμό του, 

    

  (β) τον αριθμό ταυτότητας ή άλλου έγκυρου 

εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά 

του, 

    

  (γ) την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής 

του, 

    

  (δ) το επάγγελμά του, 

    

  (ε) τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσής 

του, 

    

  (στ) το εφαρμοστέο καθεστώς, 

    

  (ζ) τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές,  

    

  (η) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
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αναφορά ενός (1) έγκυρου εγγράφου 

ταυτότητάς του, και 

    

  (θ) την κτηθείσα επαγγελματική εμπειρία ή 

τα αντισταθμιστικά μέτρα που ίσχυσαν γι’ 

αυτόν. 

   

  (5)(α) Τα προσωπικά δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στο αρχείο ΙΜΙ μπορούν να – 

 

(i) Υποστούν επεξεργασία για όσο διάστημα 

χρειάζεται για  το σκοπό της διαδικασίας 

αναγνώρισης αυτής καθ’ εαυτής, και 

 

(ii)  χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 

στοιχείο της αναγνώρισης ή της διαβίβασης 

της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 

11.  

 

(β) (i) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο 

κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή και 

χωρίς κόστος γι’ αυτόν να ζητήσει τη 

διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή 

τη διαγραφή και τον αποκλεισμό του οικείου 

αρχείου ΙΜΙ.  

 

(ii) Ο κάτοχος ενημερώνεται για το δικαίωμά 

του αυτό κατά τη στιγμή της έκδοσης της 

ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, και 

του γίνεται σχετική υπόμνηση στη συνέχεια 

ανά διετία, η οποία αποστέλλεται αυτόματα 

μέσω του ΙΜΙ στην περίπτωση που η αρχική 
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αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική 

ταυτότητα είχε υποβληθεί μέσω του 

διαδικτύου. 

   

  (γ) Σε περίπτωση αιτήματος για διαγραφή 

αρχείου ΙΜΙ που συνδέεται με μια ευρωπαϊκή 

επαγγελματική ταυτότητα που εκδόθηκε με 

σκοπό την εγκατάσταση ή την προσωρινή και 

περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 11, τα 

αρμόδια όργανα παρέχουν στον κάτοχο 

επαγγελματικών προσόντων έγγραφο το οποίο 

πιστοποιεί την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων του. 

   

  

 

 

 

138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

105(Ι) του 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

     (6) (α) Για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την 

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και τα 

αρχεία ΙΜΙ, υπεύθυνοι επεξεργασίας, υπό την 

έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου, είναι η εκάστοτε οικεία αρμόδια 

αρχή.  

 

(β) Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως 

(4) του παρόντος άρθρου, υπεύθυνος 

επεξεργασίας υπό την έννοια του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και 

υπό την έννοια του στοιχείου (δ) του άρθρου 2 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
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Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L8,  

12.1.2001. 

σ. 1. 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς 

της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, είναι η 

Επιτροπή. 

   

       (7) Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

καθορίζει τους κανόνες, τα τεχνικά μέσα και τις 

διαδικασίες πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, ώστε με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του 

παρόντος άρθρου, οι εργοδότες, οι πελάτες, οι 

ασθενείς, οι δημόσιες αρχές και οποιοιδήποτε 

άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να 

επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την 

εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας που προσκομίζει σ’ αυτούς ο κάτοχός 

της. 

   

 Παραχώρηση 

μερικής 

πρόσβασης σε 

επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

8ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ 

της επαγγελματικής δραστηριότητας που νόμιμα 

ασκεί ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής και 

του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στη 

Δημοκρατία είναι τόσο μεγάλες ώστε η εφαρμογή 

αντισταθμιστικών μέτρων να σημαίνει ότι ο αιτών 

ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει το πλήρες 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

απαιτείται στη Δημοκρατία για να έχει πλήρη 

πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο 

επάγγελμα, το αρμόδιο όργανο παραχωρεί στον 

αιτούντα μερική πρόσβαση στην επαγγελματική 
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δραστηριότητα του, νοουμένου ότι πληρούνται 

όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   

  (α)  Ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα 

προκειμένου να ασκεί στο κράτος μέλος 

καταγωγής την επαγγελματική 

δραστηριότητα για την οποία ζητεί 

μερική πρόσβαση στη Δημοκρατία· 

    

  (β) η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί 

αντικειμενικά να διαχωριστεί από άλλες 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη 

Δημοκρατία: 

 

        Νοείται ότι το αρμόδιο όργανο 

λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η 

επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί 

να ασκηθεί αυτόνομα στο κράτος μέλος 

καταγωγής. 

   

       (2) Αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί να 

απορριφθεί, εάν η σχετική απόρριψη 

δικαιολογείται βάσει επιτακτικού λόγου γενικού 

συμφέροντος, που να διασφαλίζει την επίτευξη 

του επιδιωκόμενου στόχου χωρίς να υπερβαίνει 

ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξή του. 

   

       (3) (α) Οι αιτήσεις για εγκατάσταση στη 

Δημοκρατία εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Κεφαλαίων Ι και IΙΙ του Μέρους III. 
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       (β) Οι αιτήσεις για παροχή προσωρινών και 

περιστασιακών υπηρεσιών στη Δημοκρατία όσον 

αφορά επαγγελματικές δραστηριότητες που 

έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Μέρους II. 

   

       (4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

εδαφίου (5) του άρθρου 11 του εδαφίου (1) του 

άρθρου 26, στην περίπτωση παραχώρησης 

μερικής πρόσβασης η επαγγελματική 

δραστηριότητα ασκείται βάσει του 

επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους 

καταγωγής και το αρμόδιο όργανο μπορεί να 

απαιτεί τη χρήση αυτού του επαγγελματικού 

τίτλου σε μια από τις επίσημες γλώσσες της 

Δημοκρατίας.  

   

       (5) Κάθε επαγγελματίας που του 

παραχωρείται μερική πρόσβαση επισημαίνει, με 

σαφήνεια, στους αποδέκτες υπηρεσιών το πεδίο 

των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. 

   

       (6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους 

επαγγελματίες που τους παραχωρείται αυτόματη 

αναγνώριση των επαγγελματικών τους 

προσόντων, δυνάμει των διατάξεων των 

Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΑ του Νόμου και των 

διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ της 

Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από 

την Οδηγία 2013/55/ΕΕ.». 

  

Τροποποίηση 8.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

  «(β) Ο πάροχος που μετακινείται ή έχει πρόθεση να μετακινηθεί στη 

Δημοκρατία και έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε ένα (1) 

ή περισσότερα κράτη μέλη επί ένα (1) τουλάχιστον έτος στο 

διάστημα των δέκα (10) ετών που προηγούνται της παροχής, 

νοουμένου ότι το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης:  

  

 Νοείται ότι η προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος 

για ένα (1) έτος δεν εφαρμόζεται εάν το επάγγελμα ή η εκπαίδευση 

για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «εδάφιο (1),» (πρώτη γραμμή), της φράσης «παρέχει 

στον εν λόγω πάροχο δικαίωμα πρόσβασης στη 

δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή άσκησης της σε όλη 

την επικράτεια της Δημοκρατίας και»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ε) του 

εδαφίου (3) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

   

  «(δ) απόδειξη, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι ο πάροχος έχει 

ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες για ένα (1) τουλάχιστον 

έτος στο διάστημα των δέκα (10) προηγούμενων ετών, σε 
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περίπτωση που εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του 

παρόντος Νόμου· 

 

(ε) βεβαίωση για τη μη ύπαρξη προσωρινών ή οριστικών 

αναστολών της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή ποινικών 

καταδικών προκειμένου για επαγγέλματα του τομέα της 

ασφάλειας, του υγειονομικό τομέα και για επαγγέλματα που 

συνδέονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, εφόσον αυτό απαιτείται για τους 

πολίτες της Δημοκρατίας·»∙ 

   

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού 

των ακόλουθων νέων παραγράφων:  

   

  «(στ) για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην 

ασφάλεια των ασθενών, δήλωση σχετικά με τις γλωσσικές 

γνώσεις του αιτούντος που απαιτούνται για την άσκηση του 

επαγγέλματος στη Δημοκρατία· 

 

(ζ) για επαγγέλματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 και τα οποία 

είναι κοινοποιημένα στην Επιτροπή από τη Δημοκρατία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 31Δ, 

πιστοποιητικό σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια της 

δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή 

τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών·»∙ 

   

 (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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  «(3Α) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει τις πρόσθετες 

πληροφορίες που απαριθμούνται στο εδάφιο (3) σχετικά με 

τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, εάν: 

    

  (α) Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλους τους 

πολίτες της Δημοκρατίας· 

  (β)   

  (β) η διαφοροποίηση στην εν λόγω ρύθμιση 

δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού 

συμφέροντος σχετιζομένους με τη δημόσια υγεία ή 

την ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών· και 

  (γ)   

  (γ) το αρμόδιο όργανο δεν διαθέτει άλλα μέσα 

συλλογής των πληροφοριών αυτών.»· και 

    

 (ε) με την αντικατάσταση των εδαφίων (5), (6), (7), (8), (9) και 

(10) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

   

  «(5) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση 

των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν 

επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν 

τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων 

των Κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΑ του Νόμου και του Κεφαλαίου III 

του Τίτλου ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, το αρμόδιο 

όργανο μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών 

προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή 

υπηρεσιών: 

 

     Νοείται ότι ο εν λόγω 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 
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παρόχου και εφόσον ο έλεγχος δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

   

  (6) Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή 

της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, που 

αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3), το αρμόδιο όργανο 

ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφασή του: 

    

  (α) Να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα, ή 

    

  (β) να ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα και αφού 

τα ελέγξει: 

    

   (i) (i) να απαιτήσει από τον πάροχο 

υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκιμασία 

επάρκειας, ή 

     

   (ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. 

     

  (7) Σε περίπτωση προβλήματος που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε καθυστέρηση στη λήψη απόφασης σύμφωνα 

με το εδάφιο (6), το αρμόδιο όργανο ενημερώνει τον πάροχο 

εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με την αιτία της 

καθυστέρησης και επιλύει το πρόβλημα εντός ενός (1) 

μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση 

οριστικοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την 

επίλυση του προβλήματος. 

   

  (8) (α) Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα 

επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη 

εκπαίδευση στη Δημοκρατία, και στο βαθμό που η διαφορά 

αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή 

ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της 
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επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου 

μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση 

από αρμόδιο φορέα, το αρμόδιο όργανο οφείλει να 

παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει 

αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που δεν είχε.  

 

(β) Το αρμόδιο όργανο λαμβάνει απόφαση εάν θα επιτρέψει 

την παροχή υπηρεσιών στη βάση των διατάξεων της 

παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου αλλά εν πάση 

περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να 

αρχίζει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης της 

απόφασης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (6). 

   

  (9) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενέργεια του αρμοδίου 

οργάνου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα εδάφια 

(6) και (7), ο πάροχος μπορεί να αρχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες. 

   

  (10) Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα 

επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με τα εδάφια (5) έως (9) 

του παρόντος άρθρου, η παροχή υπηρεσιών 

πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου που 

ισχύει στη Δημοκρατία.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(1) Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε περίπτωση 

αιτιολογημένων αμφιβολιών, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε πληροφορία που έχει 
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σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την καλή 

συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών 

ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα και σε 

περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αποφασίσει να ελέγξει τα 

επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, μπορεί επίσης 

να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

εγκατάστασης πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης 

του παρόχου υπηρεσιών στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την 

αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν ζημιογόνων για τη 

δημόσια υγεία ή ασφάλεια: 

 

     Νοείται ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 

παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 29 και στην περίπτωση μη ρυθμιζόμενων νομοθετικά 

επαγγελμάτων στο κράτος μέλος καταγωγής, τα κέντρα 

υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 31 μπορούν επίσης να 

παράσχουν αυτές τις πληροφορίες.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Για την εφαρμογή του 

άρθρου 17» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Για σκοπούς 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 και του εδαφίου 

(8) του άρθρου 18,»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της 

παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 

 

«(ii) είτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και 
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κατάρτιση ή, στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων, κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

ειδική διάρθρωση, με ικανότητες που υπερβαίνουν τις 

προβλεπόμενες για το επίπεδο β, ισότιμος με το επίπεδο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), 

εφόσον η εν λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο 

επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη 

ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων, με την 

προϋπόθεση ότι το δίπλωμα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό του κράτους μέλους καταγωγής·»· 

   

  (γ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ε) αυτού 

από τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

 

 «(δ) δίπλωμα που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου 

επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) και όχι άνω των 

τεσσάρων (4) ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς 

μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί επιπλέον να 

εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS, σε 

πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή σε άλλο 

ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, και, όπου 

κρίνεται κατάλληλο, την επιτυχή ολοκλήρωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται 

συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 

μεταδευτεροβάθμιων σπουδών· 

   

   (ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε 

επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης 

διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό 

καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί 

επιπλέον να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων 

ECTS, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 



 

 

33 

σε άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, όπου κρίνεται 

κατάλληλο, την επιτυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής 

κατάρτισης που απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν 

λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

  

  «(1) Κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που 

χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί 

επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της Ένωσης, υπό 

καθεστώς πλήρους ή μερικής παρακολούθησης, εντός ή εκτός 

πλαισίου επίσημων προγραμμάτων, που έχει αναγνωριστεί από το 

εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει στον 

κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, 

ή προετοιμάζει για την άσκηση του επαγγέλματος εξομοιώνεται 

προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 15 

περιλαμβανομένου του υπό καθορισμό επιπέδου.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου.  

13. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Προϋποθέσεις 

αναγνώρισης. 

17.-(1)(α) Εάν στη Δημοκρατία απαιτείται για την 

ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου 

επαγγέλματος η κατοχή συγκεκριμένων 

επαγγελματικών προσόντων, το αρμόδιο όργανο 

παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου 

επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό τους 

ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους 
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πολίτες της Δημοκρατίας, στους αιτούντες που 

είναι κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας ή του 

τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 

15 και απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την 

ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος 

στην επικράτειά του. 

   

  (β) Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι 

εκπαίδευσης εκδίδονται από αρμόδια αρχή 

κράτους μέλους, στην οποία έχει ανατεθεί αυτή η 

αρμοδιότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 

κράτους μέλους. 

   

        (2) Η πρόσβαση σε επάγγελμα και η άσκησή 

του, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1), 

χορηγείται επίσης σε αιτούντες οι οποίοι έχουν 

ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα πλήρους 

απασχόλησης για ένα (1) έτος ή για αντίστοιχη 

συνολική διάρκεια σε καθεστώς μερικής 

απασχόλησης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα 

(10) ετών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο το εν 

λόγω επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο, και οι οποίοι διαθέτουν μία (1) ή 

περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έγγραφα 

που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο 

οποίο το σχετικό επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο.  

   

       (3) Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι 

εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 
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  (α) Έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή 

κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις 

κανονιστικές ή τις διοικητικές διατάξεις 

του εν λόγω κράτους μέλους· 

    

  (β) πιστοποιούν την προετοιμασία του 

κατόχου τους για την άσκηση του 

οικείου επαγγέλματος. 

   

       (4) Η μονοετής επαγγελματική εμπειρία που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν μπορεί να 

απαιτείται εάν οι τίτλοι επαγγελματικής 

εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών πιστοποιούν 

ότι έλαβε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση 

και κατάρτιση. 

   

       (5) Το αρμόδιο όργανο αποδέχεται το επίπεδο 

που βεβαιώνεται δυνάμει του άρθρου 15 από το 

κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και το 

πιστοποιητικό με το οποίο το κράτος μέλος 

καταγωγής πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση για 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και ο κύκλος 

εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

ειδική διάρθρωση που αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του 

άρθρου 15, είναι ισοδύναμη με το επίπεδο που 

προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (γ) του άρθρου 15. 

   

       (6) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των  

εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου και του 

άρθρου 18, το αρμόδιο όργανο μπορεί να 
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απορρίψει την αίτηση ανάληψης και άσκησης του 

επαγγέλματος σε κατόχους βεβαίωσης επάρκειας 

που κατατάσσεται στην παράγραφο (α) του 

άρθρου 15 εάν ο εθνικός τίτλος εκπαίδευσης που 

απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος 

στην επικράτειά του εμπίπτει στις διατάξεις της 

παραγράφου (ε) του άρθρου 15.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

   (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

  «(1) (α) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, 

«τομείς ουσιωδώς διαφορετικοί» σημαίνει τους τομείς 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν και 

είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος, οι 

οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις  όσον αφορά 

το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που έχει λάβει ο αιτών  σε 

σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στη Δημοκρατία. 

 

(β) Οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν εμποδίζουν το 

αρμόδιο όργανο να απαιτεί από τον αιτούντα την 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί 

τρία (3) έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε 

δοκιμασία επάρκειας, εάν: 

    

  (i) Η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά 

τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους 

που καλύπτονται από την εκπαίδευση στη 
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Δημοκρατία· ή 

     

  (ii) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη 

Δημοκρατία περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες 

νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές 

δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στο 

αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος 

καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που 

απαιτείται στη Δημοκρατία αφορά τομείς 

ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που 

καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον 

τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών: 

     

    Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος 

εφαρμόζεται δεόντως, τηρουμένης της αρχής της 

αναλογικότητας και ειδικότερα εάν το αρμόδιο 

όργανο προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα 

την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 

προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία 

επάρκειας, πρέπει καταρχάς να εξακριβώσει κατά 

πόσο οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που 

έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής εμπειρίας του ή μέσω διά βίου 

μάθησης, για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική 

επικύρωση από αρμόδιο φορέα, σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 

καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την ουσιώδη 

διαφορά όπως αυτή αναφέρεται στο εδάφιο (7).»· 

    

     (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού∙ 

   

     (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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  «(5) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου, αναφορικά με το δικαίωμα του αιτούντος 

για επιλογή, το αρμόδιο όργανο μπορεί να προσδιορίσει 

είτε περίοδο προσαρμογής είτε δοκιμασία επάρκειας σε 

περίπτωση που - 

     

  (α) Ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του άρθρου 15, υποβάλλει 

αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων του εφόσον ο επαγγελματικός τίτλος 

που απαιτείται στη Δημοκρατία κατατάσσεται στο 

επίπεδο της παραγράφου (γ) του άρθρου 15· ή 

     

  (β) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται 

στην παράγραφο (β) του άρθρου 15, υποβάλλει 

αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων του εφόσον ο επαγγελματικός τίτλος 

που απαιτείται στη Δημοκρατία κατατάσσεται στο 

επίπεδο των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 

15∙ 

     

  (γ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της  παραγράφου 

(α) του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που ο 

κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του άρθρου 15 υποβάλει 

αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων του εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός 

τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο επίπεδο της 

παραγράφου (δ) του άρθρου 15, το αρμόδιο όργανο 

δύναται να επιβάλει περίοδο προσαρμογής καθώς 

και δοκιμασία επάρκειας.»· 
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 (δ) με την κατάργηση του εδαφίου (7) αυτού· 

    

 (ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

  «(8) Η απόφαση επιβολής πρακτικής άσκησης 

προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας συνοδεύεται από 

επαρκή αιτιολόγηση και παρέχονται στον αιτούντα οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

     

  (α) H κατάταξη στο επίπεδο επαγγελματικών 

προσόντων που απαιτείται στη Δημοκρατία και στο 

επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που κατέχει ο 

αιτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15· και 

     

  (β) οι τομείς ουσιαστικών διαφορών που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και οι λόγοι 

για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν 

να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής εμπειρίας ή μέσω διά βίου μάθησης 

για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση 

από αρμόδιο φορέα.»∙ και 

     

  (στ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(9) Το αρμόδιο όργανο παρέχει στον αιτούντα τη 

δυνατότητα να υποβληθεί στη δοκιμασία επάρκειας 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το αργότερο εντός 

έξι (6) μηνών μετά την αρχική απόφαση για την 

υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας.». 
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Κατάργηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου καταργείται.  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

τίτλου και των 

νέων άρθρων 

23Α και 23Β. 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 23 αυτού, του τίτλου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και των 

ακόλουθων νέων άρθρων 23Α και 23Β: 

   

 «Κοινό 

πλαίσιο 

εκπαίδευσης. 

23Α.-(1)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

«κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» σημαίνει κοινό σύνολο 

ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός 

συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

   

  (β) Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά 

εθνικά προγράμματα κατάρτισης, εκτός εάν 

αποφασιστεί διαφορετικά δυνάμει εθνικής 

νομοθεσίας.  

   

  (γ) Για σκοπούς ανάληψης και άσκησης 

επαγγέλματος που κατοχυρώνεται νομοθετικά, οι 

αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας παρέχουν στους 

τίτλους εκπαίδευσης που λήφθησαν βάσει ενός 

τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ με τους τίτλους 

εκπαίδευσης που χορηγεί η Δημοκρατία, με την 

προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληρεί τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του 

παρόντος άρθρου. 
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       (2) Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   

  (α) Παρέχει σε περισσότερους 

επαγγελματίες τη δυνατότητα 

μετακίνησης μεταξύ των κρατών μελών∙ 

    

  (β) το σχετικό επάγγελμα στο οποίο 

εφαρμόζεται είναι νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο, ή η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση που οδηγούν στο επάγγελμα 

είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα 

τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών· 

    

  (γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

απαιτούνται στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

ισχύουν τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) 

των κρατών μελών: 

 

   Νοείται ότι είναι άνευ σημασίας εάν οι 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο γενικής 

εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο ή 

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στο 

πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης· 

    

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

(δ) βασίζεται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 

πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 

όπως ορίζεται στο Παράρτημα II της 

Σύστασης του Ευρωπαϊκού 
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της Ε.Ε.: 

C111, 

6.5.2008, 

σ. 1. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη 

θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 

επαγγελματικών προσόντων για τη διά 

βίου μάθηση∙ 

    

  (ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 

από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 

ούτε υπόκειται σε αυτόματη 

αναγνώριση· 

    

  (στ) έχει ετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 

κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 

τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από 

κράτη μέλη στα οποία το επάγγελμα δεν 

είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο· 

    

  (ζ) επιτρέπει σε υπηκόους άλλων κρατών 

μελών να είναι επιλέξιμοι για την 

απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 

δυνάμει του εν λόγω πλαισίου χωρίς να 

πρέπει να είναι πρώτα μέλη 

επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι 

εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση. 

   

       (3) Οι αντιπροσωπευτικές σε επίπεδο Ένωσης 

επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και οι εθνικές 

επαγγελματικές οργανώσεις ή αρμόδιες αρχές από 

το ένα τρίτο (1/3) των κρατών μελών, τουλάχιστον, 

μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις 

για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του εδαφίου (2). 
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       (4) Η Δημοκρατία εξαιρείται από την υποχρέωση 

καθιέρωσης του κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και 

από την υποχρέωση χορήγησης αυτόματης 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που 

έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω κοινού 

πλαισίου εκπαίδευσης, εάν πληρούται μία (1) από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

  (α) Δεν υπάρχουν ιδρύματα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης για να παρέχουν την εν 

λόγω κατάρτιση για το σχετικό 

επάγγελμα· 

    

  (β) η καθιέρωση του κοινού πλαισίου 

εκπαίδευσης θα επηρεάσει ενδεχομένως 

αρνητικά την οργάνωση του συστήματος 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης·  

    

  (γ) υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

του κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και 

της εκπαίδευσης που απαιτείται στη 

Δημοκρατία, οι οποίες συνεπάγονται 

σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 

πολιτική, τη δημόσια ασφάλεια, τη 

δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια των 

αποδεκτών υπηρεσιών ή την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

   

       (5) Οι αρμόδιες αρχές, εντός έξι (6) μηνών από 

την έναρξη της ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης που εκδίδει η Επιτροπή με σκοπό την 

κατάρτιση κοινού πλαισίου εκπαίδευσης, 



 

 

44 

κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 

μέλη - 

   

   (α) Το εθνικό σύστημα προσόντων και κατά 

περίπτωση τους εθνικούς 

επαγγελματικούς τίτλους που είναι 

σύμφωνοι με το κοινό πλαίσιο 

εκπαίδευσης· ή 

    

   (β) κάθε χρήση της εξαίρεσης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος 

άρθρου, μαζί με την αιτιολόγηση ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν 

λόγω εδαφίου: 

 

    Νοείται ότι η Επιτροπή μπορεί, εντός 

τριών (3) μηνών, να ζητήσει περαιτέρω 

διευκρινίσεις, εάν κρίνει ότι οι αρμόδιες 

αρχές δεν έχουν παράσχει αιτιολόγηση 

ή έχουν παράσχει ανεπαρκή 

αιτιολόγηση ότι μία (1) από τις 

προϋποθέσεις πληρούται και οι 

αρμόδιες αρχές απαντούν εντός τριών 

(3) μηνών από την υποβολή της εν 

λόγω αίτησης. 

   

       (6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε 

ειδικότητες επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτές αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις 

οποίες η πρόσβαση και των οποίων η άσκηση είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενες, όπου το επάγγελμα 

υπόκειται ήδη σε αυτόματη αναγνώριση, αλλά όχι η 

σχετική ειδικότητα. 
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 Κοινές 

δοκιμασίες 

εκπαίδευσης. 

23Β.-(1)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

«κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης» σημαίνει την 

τυποποιημένη δοκιμασία επάρκειας που διατίθεται 

σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και προορίζεται 

για τους κατόχους ιδιαίτερου επαγγελματικού 

προσόντος.  

 

(β) Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας τέτοιας δοκιμασίας 

σε ένα (1) κράτος μέλος επιτρέπει στον κάτοχο 

ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος την άσκηση 

του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 

ισχύουν για τους κατόχους επαγγελματικών τίτλων 

που έχουν ληφθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. 

   

       (2) Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης: 

   

          (α) Προσφέρει τη δυνατότητα σε 

περισσότερους επαγγελματίες να 

μετακινούνται μεταξύ των κρατών 

μελών· 

    

         (β) εφαρμόζεται σε επάγγελμα το οποίο 

είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση που 

οδηγούν στο επάγγελμα αυτό είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα τρίτο 

(1/3) τουλάχιστον των κρατών μελών· 

    

         (γ) προετοιμάζεται κατόπιν μιας διαφανούς 

κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 

τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από 
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κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο· 

    

         (δ) επιτρέπει στους υπηκόους 

οποιουδήποτε κράτους μέλους να 

συμμετέχουν στη δοκιμασία αυτή και 

στην πρακτική οργάνωση των εν λόγω 

δοκιμασιών σε κράτη μέλη χωρίς να 

είναι πρωτίστως μέλη επαγγελματικής 

οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε 

τέτοια οργάνωση. 

    

       (3) Οι αντιπροσωπευτικές, σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαγγελματικές οργανώσεις, 

καθώς και οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή 

αρμόδιες αρχές από ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των 

κρατών μελών μπορούν να υποβάλλουν στην 

Επιτροπή προτάσεις για κοινές δοκιμασίες 

εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

εδαφίου (2). 

   

       (4) Η Δημοκρατία εξαιρείται από την υποχρέωση 

διοργάνωσης της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης 

που προνοείται στο παρόν άρθρο και από την 

υποχρέωση χορήγησης αυτόματης αναγνώρισης σε 

επαγγελματίες που έχουν επιτύχει στην κοινή 

δοκιμασία εκπαίδευσης, εάν πληρούται μία (1) από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

   (α) Το σχετικό επάγγελμα δεν είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο στη 

Δημοκρατία· 
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  (β) (β)  το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας 

εκπαίδευσης δεν θα μειώσει 

ικανοποιητικά τους σοβαρούς κινδύνους 

για τη δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια 

των αποδεκτών υπηρεσιών, οι οποίοι 

έχουν σχέση με τη Δημοκρατία· 

    

  (γ) το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας 

εκπαίδευσης θα καθιστούσε την 

πρόσβαση στο επάγγελμα πολύ 

λιγότερο ελκυστική σε σύγκριση με τις 

εθνικές απαιτήσεις. 

   

       (5) Οι αρμόδιες αρχές εντός έξι (6) μηνών από 

την έναρξη της ισχύος της σχετικής κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδει η Επιτροπή, 

κοινοποιούν στην Επιτροπή και σε άλλα κράτη μέλη: 

   

  (α) Την ικανότητα που διαθέτουν για τη 

διοργάνωση αυτού του είδους των 

δοκιμασιών· ή 

    

  (β) κάθε χρήση της εξαίρεσης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (4), μαζί με την 

αιτιολόγηση αναφορικά με τις 

προϋποθέσεις του ίδιου εδαφίου που 

πληρούνται: 

 

      Νοείται ότι η Επιτροπή μπορεί, εντός 

τριών (3) μηνών, να ζητήσει περαιτέρω 

διευκρινίσεις, εάν κρίνει ότι οι αρμόδιες 

αρχές δεν έχουν αιτιολογήσει ή η 

αιτιολόγηση ήταν ανεπαρκής σε σχέση 
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με την πλήρωση μίας εκ των 

προϋποθέσεων και οι αρμόδιες αρχές 

απαντούν εντός τριών (3) μηνών από 

την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού,  των ακόλουθων νέων 

εδαφίων: 

  

  «(5Α) Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το αρμόδιο 

όργανο μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους 

να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί στον αιτούντα 

αναστολή ή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του ως 

αποτέλεσμα σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή καταδίκης 

για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση οποιασδήποτε 

από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του. 

  

  (5Β) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφόρων 

κρατών μελών δυνάμει του παρόντος άρθρου διεξάγεται μέσω του 

ΙΜΙ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη  

στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  

  «(3) Η Δημοκρατία δεν εκχωρεί τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου 

αποκλειστικά στους κατόχους επαγγελματικών προσόντων εάν δεν 

έχει προηγουμένως κοινοποιήσει την ένωση ή την οργάνωση στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Νόμου.». 

  



 

 

49 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Γλωσσικές 

γνώσεις. 

27.-(1) Οι επαγγελματίες που επωφελούνται από 

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 

πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές 

γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στη 

Δημοκρατία. 

   

       (2) Τυχόν έλεγχοι που πραγματοποιούνται από 

το αρμόδιο όργανο, ή υπό την εποπτεία του, για τον 

έλεγχο συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 

δυνάμει του εδαφίου (1) περιορίζονται στη γνώση 

μιας (1) από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, 

εφόσον αυτή είναι επίσης επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

       (3)(α) Οι έλεγχοι που διενεργούνται δυνάμει του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να 

επιβάλλονται εάν το επάγγελμα που πρόκειται να 

ασκηθεί έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του 

ασθενούς.  

   

  (β) Έλεγχοι είναι δυνατό να επιβάλλονται σε 

σχέση με άλλα επαγγέλματα σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την επάρκεια των 

γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία σε σχέση με 

τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ο 

επαγγελματίας προτίθεται να ασκήσει. 

   

       (4) Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνο μετά 
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την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Δ του 

παρόντος Νόμου ή μετά την αναγνώριση 

επαγγελματικού προσόντος, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

   

       (5) Οι γλωσσικοί έλεγχοι είναι ανάλογοι προς τη 

δραστηριότητα που ασκείται.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 28Α. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 28 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

   

 «Αναγνώριση 

επαγγελματικής 

πρακτικής 

άσκησης. 

28Α.-(1) Εάν η πρόσβαση σε νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη Δημοκρατία 

εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής 

πρακτικής άσκησης, η αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους καταγωγής, κατά την εξέταση αίτησης για 

τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα- 

   

  (α)  Αναγνωρίζει τις περιόδους επαγγελματικής 

πρακτικής άσκησης που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος υπό 

τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι 

σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές 

που έχουν δημοσιευτεί και αναφέρονται στο 

εδάφιο (2), και 

    

  (β) λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα: 
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Νοείται ότι τα αρμόδια όργανα δύνανται να 

καθορίσουν εύλογο χρονικό όριο για το 

μέρος της επαγγελματικής πρακτικής 

άσκησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

στο εξωτερικό. 

   

       (2) Η αναγνώριση της επαγγελματικής 

πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστά τυχόν 

ισχύουσες απαιτήσεις για υποβολή σε δοκιμασία 

με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο 

εκάστοτε επάγγελμα. 

   

       (3) Τα αρμόδια όργανα δημοσιεύουν 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

οργάνωση και την αναγνώριση της 

επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που 

πραγματοποιείται σ’ άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 

χώρα, ιδίως σχετικά με το ρόλο του επόπτη της 

επαγγελματικής πρακτικής άσκησης.». 

  

Αντικατάσταση 

του τίτλου του 

Μέρους V του 

βασικού νόμου. 

21. Ο τίτλος του Μέρους V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον 

ακόλουθο νέο τίτλο: «ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ». 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

22. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

 (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
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138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

105(Ι) του 2012 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 

134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 

103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 

51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013 

77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016 

112(Ι) του 2016. 

 «(2) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

και των άλλων κρατών μελών 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 

τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή 

ποινικές κυρώσεις ή τυχόν άλλες 

σοβαρές, ειδικές περιστάσεις που 

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 

άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου και τηρούν τους 

κανόνες προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που 

προβλέπονται στις διατάξεις του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου και του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.»· και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 



 

 

53 

   

   «(2Α) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) του 

παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν το 

σύστημα IMI.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Εθνικός 

Συντονιστής. 

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει Εθνικό 

Συντονιστή των δραστηριοτήτων των αρμόδιων 

αρχών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 

29 του Νόμου και ενημερώνει σχετικώς τα άλλα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

   

       (2) Ο Εθνικός Συντονιστής: 

    

  (α) Προωθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή του 

Νόμου· 

    

  (β)   συγκεντρώνει κάθε χρήσιμη 

πληροφορία για την εφαρμογή του 

Νόμου και ιδίως τις πληροφορίες που 

αφορούν τους όρους πρόσβασης στα 

νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

στα κράτη μέλη και μπορεί για το σκοπό 

αυτό, να ζητά τη συνδρομή των κέντρων 

υποστήριξης που αναφέρονται στο 

άρθρο 31 του Νόμου· 

    

  (γ) εξετάζει προτάσεις για κοινά πλαίσια 

εκπαίδευσης και κοινές δοκιμασίες 
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εκπαίδευσης· 

    

  (δ)  ανταλλάσσει πληροφορίες και βέλτιστες 

πρακτικές με σκοπό τη βελτιστοποίηση 

της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης 

στα κράτη μέλη· 

    

  (ε) ανταλλάσσει πληροφορίες και βέλτιστες 

πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των 

αντισταθμιστικών μέτρων που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 του Νόμου· 

    

  

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L. 79, 

20.3.2007, 

σ. 38. 

(στ) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στην Ομάδα 

Συντονιστών που συγκαλείται από την 

Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 

τους Εθνικούς Συντονιστές των κρατών 

μελών και η οποία συστάθηκε με την 

Απόφαση 2007/172/ΕΚ της Επιτροπής 

της 19ης Μαρτίου 2007 για τη σύσταση 

της ομάδας συντονιστών για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου.  

24. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Κέντρο 

Υποστήριξης. 

31.-(1) Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ορίζεται ως Κέντρο Υποστήριξης με αρμοδιότητα 

την παροχή υποστήριξης στους πολίτες καθώς 
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και στα κέντρα υποστήριξης των άλλων κρατών 

μελών σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία 

που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, 

την κοινωνική νομοθεσία και, εάν συντρέχει 

περίπτωση, τους κανόνες δεοντολογίας. 

   

       (2) Το Κέντρο Υποστήριξης υποστηρίζει τους 

πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που τους 

εκχωρούνται μέσω του παρόντος Νόμου σε 

συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, με το 

κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος 

καταγωγής, τις αρμόδιες αρχές και το Ενιαίο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

     (3) Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της 

Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους καταγωγής 

υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με το 

Κέντρο Υποστήριξης και κατά περίπτωση με το 

αντίστοιχο κέντρο στο κράτος μέλος καταγωγής 

και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες 

αναφορικά με μεμονωμένες περιπτώσεις στα εν 

λόγω κέντρα υποστήριξης κατόπιν αιτήματός τους 

και με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας 

δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και 

του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου. 
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67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 

134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 

103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 

51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013 

77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016 

112(Ι) του 2016. 

   

       (4) Το Κέντρο Υποστήριξης ενημερώνει την 

Επιτροπή σχετικά με την έκβαση των αιτημάτων 

πληροφοριών που υποβάλλει σε αυτό, τα οποία 

επεξεργάζεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη 

τους. 

   

       (5)  Το Κέντρο Υποστήριξης συνεργάζεται με 

τον Εθνικό Συντονιστή για την εφαρμογή του 

Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 31Α, 

31Β, 31Γ και 

31Δ. 

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 31 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 31Α, 31Β, 31Γ και 

31Δ: 

 

   

 «Κεντρική 

πρόσβαση σε 

πληροφορίες 

31Α.-(1) Οι ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται 

στο διαδίκτυο μέσω του Ενιαίου Κέντρου 

Εξυπηρέτησης και επικαιροποιούνται τακτικά: 
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μέσω διαδικτύου. 

   

  (α) Κατάλογος όλων των νομοθετικά 

ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στη 

Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων και 

των στοιχείων επικοινωνίας των 

αρμόδιων οργάνων για κάθε νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα και του Κέντρου 

Υποστήριξης που αναφέρεται στο 

άρθρο 31 του Νόμου· 

    

  (β) κατάλογος των επαγγελμάτων για τα 

οποία διατίθεται ευρωπαϊκή 

επαγγελματική ταυτότητα, η λειτουργία 

της ταυτότητας αυτής, 

περιλαμβανομένων όλων των σχετικών 

τελών που πρέπει να καταβάλουν οι 

επαγγελματίες, και οι αρχές που είναι 

αρμόδιες για την έκδοση της ταυτότητας· 

    

  (γ) κατάλογος όλων των επαγγελμάτων για 

τα οποία εφαρμόζεται το εδάφιο (5) του 

άρθρου 11 του Νόμου· 

    

  (δ) κατάλογος της νομοθετικά ρυθμιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και 

της εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, 

όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(ii) της παραγράφου (γ) του άρθρου 15· 

    

  (ε) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 11, 24, 25 και 

27 του Νόμου για τα νομοθετικά 
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ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στη 

Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των σχετικών τελών που πρέπει 

να καταβληθούν από τους πολίτες και 

των εγγράφων που πρέπει να 

υποβληθούν από τους πολίτες στα 

αρμόδια όργανα· 

    

  (στ) λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 

άσκησης έφεσης, δυνάμει των εθνικών 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων, κατά 

αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων 

που εκδίδονται βάσει του Νόμου. 

    

       (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου -  

   

  (α) Παρέχονται με τρόπο σαφή και  

περιεκτικό για τους χρήστες, 

    

  (β) η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή εξ 

αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα, 

και 

    

  (γ) επικαιροποιούνται. 

   

       (3) Όλα τα αιτήματα για παροχή 

πληροφοριών που απευθύνονται στο Ενιαίο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης διεκπεραιώνονται το 

συντομότερο δυνατόν. 

   

       (4) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και 
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των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους 

και με την Επιτροπή. 

   

 Ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση 

διαδικασιών. 

31Β.-(1) Όλες οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες και 

οι διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που 

καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο μπορούν 

να ολοκληρωθούν εύκολα, εξ αποστάσεως και 

με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του Ενιαίου 

Κέντρου Εξυπηρέτησης ή των σχετικών 

αρμόδιων οργάνων: 

 

      Νοείται ότι αυτό δεν εμποδίζει τα αρμόδια 

όργανα να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα σε 

μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που 

υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες και όπου αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο. 

   

         (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα 

πλαίσια της διεξαγωγής δοκιμασίας επάρκειας 

ή στην περίοδο προσαρμογής. 

   

  

 

 

188(Ι) του 2004 

34(Ι) του 2009 

86(Ι) του 2012. 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

       (3) Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες 

αρχές της Δημοκρατίας δικαιολογούνται να 

ζητήσουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές 

όπως ορίζεται στον περί του Νομικού Πλαισίου 

για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για 

Συναφή Θέματα Νόμου, για την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) του παρόντος άρθρου, οι αρχές αυτές 

δέχονται ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με 

την Απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 

16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση 
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της Ε.Ε.: 

L 274, 

20.10.2009, 

σ. 36. 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L 53, 

26.2.2011, 

σ. 66. 

 

 

μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση 

διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των 

«ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» βάσει της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και 

προβλέπουν τεχνικά μέσα για την επεξεργασία 

των μορφότυπων προηγμένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών που ορίζονται με την Απόφαση 

2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης 

Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης 

ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή 

επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν 

υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, 

σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά. 

   

  

 

76(Ι) του 2010. 

     (4)(α) Όλες οι διαδικασίες του Ενιαίου 

Κέντρου Εξυπηρέτησης διεκπεραιώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί της 

Ελευθερίας Εγκατάστασης Υπηρεσιών και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών 

Νόμου.  

 

(β) Τα διαδικαστικά χρονικά περιθώρια που 

προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) 

του άρθρου 11 και του άρθρου 25 του Νόμου 

ξεκινούν τη στιγμή κατά την οποία μια αίτηση ή 

τυχόν ελλείποντα έγγραφα υποβάλλονται από 

πολίτη στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης ή 

απευθείας στο σχετικό αρμόδιο όργανο: 
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     Νοείται ότι αίτημα για επικυρωμένα 

αντίγραφα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του 

παρόντος άρθρου δεν θεωρείται αίτημα για 

ελλείποντα έγγραφα. 

   

 Μηχανισμός 

Προειδοποίησης. 

31Γ.-(1) Τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας 

ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 

άλλων κρατών μελών σχετικά με την ταυτότητα 

επαγγελματία στον οποίο έχει περιοριστεί ή έχει 

απαγορευτεί από τις εθνικές αρχές ή τα 

δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και προσωρινά, 

των ακόλουθων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολό τους ή μερικώς 

στην επικράτεια της Δημοκρατίας: 

    

  (α) Ιατρός και γενικός ιατρός που κατέχει 

τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στα 

σημεία 5.1.1 και 5.1.4 του 

παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 

5.1.3 του παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (γ) νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική 

περίθαλψη που κατέχει τίτλο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 

5.2.2 του παραρτήματος V της Οδηγίας 
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2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (δ) οδοντίατρος που κατέχει απόδειξη των 

τυπικών προσόντων που αναφέρονται 

στο σημείο 5.3.2 του παραρτήματος V 

της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 

Αναγνώριση Επαγγελματικών 

Προσόντων· 

    

  (ε) ειδικός οδοντίατρος που κατέχει τίτλο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 

5.3.3 του παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (στ) κτηνίατρος που κατέχει τίτλο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 

5.4.2 του παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (ζ) μαία που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που 

αναφέρεται στο σημείο 5.5.2 του 

παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (η) φαρμακοποιός που κατέχει τίτλο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 

5.6.2 του παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 
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  (θ) κάτοχοι πιστοποιητικών που 

αναφέρονται στο σημείο 2 του 

παραρτήματος VII της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων τα οποία 

βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος έχει 

ολοκληρώσει μια εκπαίδευση που 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 

35, 38, 40 ή 44 αντίστοιχα της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων, η οποία 

ξεκίνησε νωρίτερα από τις ημερομηνίες 

αναφοράς των προσόντων που 

αναφέρονται στα σημεία 5.1.3, 5.1.4, 

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 του 

παραρτήματος V της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση 

Επαγγελματικών Προσόντων· 

    

  (ι) κάτοχοι πιστοποιητικών κεκτημένων 

δικαιωμάτων που αναφέρονται στα 

άρθρα 23, 27, 29, 33, 33α, 37, 43 και 

43α της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με 

την Αναγνώριση Επαγγελματικών 

Προσόντων· 

    

  (ια) άλλοι επαγγελματίες που ασκούν 

δραστηριότητες με επιπτώσεις στην 

ασφάλεια των ασθενών, όταν ο 

επαγγελματίας ασκεί επάγγελμα που 

είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στη 
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Δημοκρατία· 

    

  (ιβ) επαγγελματίες που ασκούν 

δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με 

την εκπαίδευση ανηλίκων, 

περιλαμβανομένου του τομέα παιδικής 

μέριμνας και της προσχολικής 

εκπαίδευσης, όταν ο επαγγελματίας 

ασκεί επάγγελμα που είναι νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο στη Δημοκρατία. 

   

       (2) Τα αρμόδια όργανα αποστέλλουν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

του παρόντος άρθρου μέσω ειδοποίησης του 

IMI το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που 

περιορίζει ή απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο 

επαγγελματία να ασκεί την επαγγελματική 

δραστηριότητά του και οι πληροφορίες αυτές 

περιορίζονται στα ακόλουθα: 

   

  (α) Την ταυτότητα του επαγγελματία· 

    

  (β) το σχετικό επάγγελμα· 

    

  (γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή 

ή το δικαστήριο που εκδίδει την 

απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης· 

και 

    

  (δ) το πεδίο εφαρμογής και την περίοδο 

ισχύος του περιορισμού ή της 

απαγόρευσης. 
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       (3) Τα αρμόδια όργανα, το αργότερο εντός 

τριών (3) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης του Δικαστηρίου, ενημερώνουν 

τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 

μελών, μέσω ειδοποίησης του ΙΜΙ, σχετικά με 

την ταυτότητα των επαγγελματιών οι οποίοι 

έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και για τους οποίους στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε από τα δικαστήρια ότι 

έχουν χρησιμοποιήσει παραποιημένους τίτλους 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό το 

πλαίσιο. 

   

  

 

 

 

138(Ι) του 2001 

37(I) του 2003 

105(Ι) του 2012 

 

112(Ι) του 2004 

84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 

67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 

134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 

103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 

51(Ι) του 2012 

     (4)(α) Η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων για τους σκοπούς της ανταλλαγής 

πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (1) 

και (3) του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και 

του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμου.  
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160(Ι) του 2013 

77(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2016 

112(Ι) του 2016. 

   

  (β) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από την Επιτροπή 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

   

       (5) Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών 

μελών ενημερώνονται πάραυτα όταν η 

απαγόρευση ή ο περιορισμός που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1) έχει λήξει και για το σκοπό αυτό, 

το αρμόδιο όργανο που παρέχει τις 

πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

παρόντος άρθρου παρέχει και την ημερομηνία 

λήξης καθώς και κάθε μεταγενέστερη αλλαγή 

όσον αφορά την εν λόγω ημερομηνία. 

   

       (6) Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους 

οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα 

κράτη μέλη, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά 

με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων 

ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω 

ειδοποίησης και μπορούν να ασκήσουν έφεση 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας κατά της 

απόφασης ή να ζητήσουν τη διόρθωση των εν 

λόγω αποφάσεων και έχουν πρόσβαση σε 

ένδικα μέσα όσον αφορά τυχόν ζημιά που 

προκλήθηκε από ψευδείς ειδοποιήσεις που 

στάλθηκαν προς άλλα κράτη μέλη και σε αυτές 

τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση 
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αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει 

δικαστικές διαδικασίες σχετικά μ’ αυτή. 

   

       (7)(α) Τα δεδομένα που αφορούν τις 

ειδοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας εντός του ΙΜΙ μόνο 

για το διάστημα κατά το οποίο παραμένουν 

έγκυρα.  

 

  (β) Οι ειδοποιήσεις διαγράφονται εντός τριών 

(3) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ανάκλησης ή από τη λήξη της 

απαγόρευσης ή του περιορισμού που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος 

άρθρου. 

   

 Διαφάνεια. 31Δ.-(1)(α) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των 

υφιστάμενων νομοθετικά ρυθμιζόμενων 

επαγγελμάτων, στον οποίο προσδιορίζουν τις 

δραστηριότητες που καλύπτονται από κάθε 

επάγγελμα και κατάλογο νομοθετικά 

ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

κατάρτισης με ειδική διάρθρωση στην 

επικράτεια της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του 

άρθρου 15.  

 

(β) Οποιαδήποτε αλλαγή στους εν λόγω 

καταλόγους κοινοποιείται στην Επιτροπή χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η Επιτροπή 

δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 

δεδομένων η οποία περιέχει νομοθετικά 
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ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης 

της γενικής περιγραφής των δραστηριοτήτων 

που καλύπτονται από κάθε επάγγελμα. 

   

       (2) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των 

επαγγελμάτων για τα οποία ο προηγούμενος 

έλεγχος των προσόντων είναι απαραίτητος 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του 

άρθρου 11 και παρέχουν στην Επιτροπή ειδική 

αιτιολογία για τη συμπερίληψη καθενός από τα 

υπό αναφορά επαγγέλματα στον εν λόγω 

κατάλογο. 

   

       (3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 

εξετάζουν, δυνάμει των διατάξεων του εθνικού 

δικαίου, εάν οι απαιτήσεις για τον περιορισμό 

της πρόσβασης σε επάγγελμα ή για την 

άσκησή του από κατόχους ειδικών 

επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 

επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου, όπως 

αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως “απαιτήσεις”, 

συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές: 

   

  (α) Δεν εισάγουν διακρίσεις, άμεσα ή 

έμμεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου 

διαμονής· 

    

  (β) δικαιολογούνται από επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος· 
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  (γ) είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν 

την υλοποίηση του επιδιωκόμενου 

στόχου και δεν υπερβαίνουν το όριο που 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη του 

στόχου. 

   

       (4) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζεται επίσης σε επαγγέλματα που είναι 

νομοθετικά ρυθμιζόμενα στη Δημοκρατία από 

ένωση ή οργάνωση, υπό την έννοια του 

άρθρου 6, και σε τυχόν απαιτήσεις που 

σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους των εν λόγω 

ενώσεων ή των οργανώσεων. 

   

       (5) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας – 

   

  (α) Παρέχουν πληροφορίες στην 

Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις 

που σκοπεύουν να διατηρήσουν και 

τους λόγους για τους οποίους 

θεωρούν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις 

τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

του εδαφίου (3) του παρόντος 

άρθρου· 

    

  (β) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 

απαιτήσεις που εισήγαγαν στη 

συνέχεια και τους λόγους για τους 

οποίους θεωρούν ότι οι απαιτήσεις 

τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

του εδαφίου (3) εντός έξι (6) μηνών 

από τη θέσπιση του μέτρου. 
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       (6) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ανά 

διετία υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 

σχετικά με τις απαιτήσεις που καταργήθηκαν ή 

που κατέστησαν λιγότερο αυστηρές.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

26. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  

   

 «Εκθέσεις. 32.-(1) Ο Εθνικός Συντονιστής διαβιβάζει στην 

Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση για την εφαρμογή του 

ισχύοντος συστήματος: 

 

      Νοείται ότι 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 

Νόμου. 

   

        (2) Η στατιστική καταγραφή των ειλημμένων 

αποφάσεων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει 

λεπτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό και τους 

τύπους των ειλημμένων αποφάσεων σύμφωνα με το 

Νόμο, περιλαμβανομένων των τύπων αποφάσεων 

σχετικά με μερική πρόσβαση που λαμβάνονται από 

αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8ΣΤ και περιγραφή των κύριων 

προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του 

Νόμου. 

   

        (3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας παρέχουν 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 



 

 

71 

προετοιμασία Έκθεσης από την Επιτροπή αναφορικά 

με την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ, το 

αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2019 και 

ακολούθως κάθε πέντε (5) έτη.». 

  

Κατάργηση των 

Παραρτημάτων ΙΙ 

και ΙΙΙ του 

βασικού νόμου. 

27. Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού νόμου καταργούνται. 

  

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

V του βασικού 

νόμου. 

28. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 

 

  

  «(ζ) Βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών 

αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών 

κυρώσεων, εφόσον απαιτείται από τους πολίτες της Δημοκρατίας.». 

 

 


