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ΟΔΗΓΙΑ 92/51/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 1992
σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία
89/48/ΕΟΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 49, το άρθρο 57 παράγραφος 1 και το άρθρο 66,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(3),
Εκτιμώντας:
ότι, δυνάμει του άρθρου 8Α της συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα και ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, η εξάλειψη των εμποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των
κρατών μελών αποτελεί έναν από τους στόχους της Κοινότητας· ότι, για
τους υπηκόους των κρατών μελών, συνεπάγεται ιδίως την ευχέρεια να
ασκούν επάγγελμα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, σε κράτος
μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά τους
προσόντα·
ότι, όσον αφορά τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων η Κοινότητα δεν έχει ορίσει το ελάχιστο επίπεδο των αναγκαίων προσόντων,
τα κράτη μέλη διατηρούν την ευχέρεια να καθορίζουν το επίπεδο αυτό,
ώστε να εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται
στο έδαφός τους· ότι, ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν δύνανται, χωρίς να
παραγνωρίζουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 48, 52 και
59 της συνθήκης, να επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους μέλους να αποκτά
προσόντα τα οποία τα εν λόγω κράτη μέλη απλώς περιορίζονται να
ορίζουν με αναφορά στα διπλώματα που χορηγούν στα πλαίσια του
εθνικού εκπαιδευτικού τους συστήματος, ενώ ο ενδιαφερόμενος έχει
ήδη αποκτήσει το σύνολο ή μέρος των προσόντων αυτών σε άλλο
κράτος μέλος· ότι, κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος υποδοχής στο
οποίο είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά ένα επάγγελμα είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει υπόψη του τα προσόντα που αποκτώνται σε άλλο
κράτος μέλος και να εκτιμά αν αυτά αντιστοιχούν στα προσόντα που
απαιτεί·
ότι η οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988
σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (4), διευκολύνει την τήρηση αυτών των
υποχρεώσεων αλλά περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση ανώτατης βαθμίδας·
ότι, για να διευκολυνθεί η άσκηση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προϋπόθεση των οποίων σε ένα κράτος μέλος υποδοχής απο(1) ΕΕ αριθ. C 263 της 16. 10. 1989, σ. 1 και ΕΕ αριθ. C 217 της 1. 9. 1990,
σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, σ. 149 και ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992.
3
( ) ΕΕ αριθ. C 75 της 26. 3. 1990, σ. 11.
(4) ΕΕ αριθ. L 19 της 24. 1. 1989, σ. 16.
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τελεί η εκπαίδευση συγκεκριμένης βαθμίδας, πρέπει να θεσπισθεί ένα
δεύτερο γενικό σύστημα συμπληρωματικό του πρώτου·
ότι το συμπληρωματικό γενικό σύστημα πρέπει να βασίζεται στις ίδιες
αρχές και να περιλαμβάνει, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους
κανόνες με το αρχικό γενικό σύστημα·
ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα νομοθετικώς καταχυρωμένα
επαγγέλματα που αποτελούν αντικείμενο ειδικών οδηγιών με τις οποίες
θεσπίζεται κυρίως αμοιβαία αναγνώριση των κύκλων σπουδών που
έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·
ότι, εξάλλου, δεν εφαρμόζεται ούτε στις δραστηριότητες που αποτελούν
αντικείμενο ειδικών οδηγιών οι οποίες αποβλέπουν, κυρίως, στο να
θεσπισθεί η αναγνώριση των τεχνικών ικανοτήτων που βασίζονται σε
πείρα η οποία έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος· ότι ορισμένες από
τις οδηγίες αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά στις μη μισθωτές δραστηριότητες· ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας της άσκησης των αυτών δραστηριοτήτων,
οι οποίες είναι μισθωτές, οπότε η άσκηση μιας και της αυτής δραστηριότητας θα υπάγεται σε νομικά καθεστώτα αναγνώρισης διαφορετικά,
ανάλογα με το αν η δραστηριότητα ασκείται ως ελεύθερο επάγγελμα ή
ως μισθωτή δραστηριότητα, θα πρέπει οι οδηγίες αυτές να εφαρμόζονται και στα πρόσωπα που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες ως
μισθωτοί·
ότι, εξάλλου, το συμπληρωματικό γενικό σύστημα δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 48 παράγραφος 4 και του άρθρου 55 της συνθήκης·
ότι το συμπληρωματικό αυτό σύστημα πρέπει να καλύπτει τις βαθμίδες
εκπαίδευσης οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από το γενικό αρχικό
σύστημα, και συγκεκριμένα εκείνην η οποία αντιστοιχεί στην άλλη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εξομοιούμενη προς αυτήν
εκπαίδευση, και εκείνη που αντιστοιχεί στην μακράς ή βραχείας διαρκείας δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και συμπληρώνεται, ενδεχομένως,
από επαγγελματική εκπαίδευση ή εξάσκηση του επαγγέλματος·
ότι, εάν σ' ένα κράτος μέλος υποδοχής, για την άσκηση ενός κατοχυρωμένου νομοθετικά επαγγέλματος, απαιτείται είτε εκπαίδευση πολύ
βραχείας διαρκείας είτε ορισμένα ατομικά προσόντα ή μόνο γενική
εκπαίδευση, οι βάσει της παρούσας οδηγίας κανονικοί μηχανισμοί αναγνώρισης μπορεί ν' αποβούν αδικαιολόγητα περίπλοκοι· ότι, για τις
περιπτώσεις αυτές, ενδείκνυται η καθιέρωση απλούστερων μηχανισμών·
ότι πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του συστήματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει
σκοπό να καθορίσει κανόνες για το επίπεδο των παροχών σε όλες τις
επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω του εθνικού συμβουλίου επαγγελματικών προσόντων «National Framework of Vocational Qualifications»·
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι σχετικά λίγα τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα· ότι είναι, παρόλα αυτά, δυνατόν να απαιτείται
και για μη νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα εκπαίδευση, που
προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος της
οποίας η διάρθρωση και το επίπεδο ρυθμίζονται ή ελέγχονται από τις
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους· ότι το σύστημα αυτό
παρέχει εχέγγυα ισοδύναμα με τα παρεχόμενα στα πλαίσια κατοχυρωμένου επαγγέλματος·
ότι ο καθορισμός, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου, των αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και της δοκιμασίας επάρκειας θα πρέπει να ανατεθεί στις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής·
ότι, επειδή στο συμπληρωματικό γενικό σύστημα καλύπτονται δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και επειδή στο αρχικό γενικό σύστημα καλύπτεται
μια τρίτη, πρέπει να προβλεφθεί εάν και υπό ποίους όρους ένα άτομο
που απέκτησε εκπαίδευση μιας βαθμίδας μπορεί να ασκήσει, σε ένα
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άλλο κράτος μέλος, επάγγελμα για την άσκηση του οποίου κατοχυρώθηκαν νομοθετικά τα προσόντα βάσει άλλης βαθμίδας·
ότι, για την εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, ορισμένα κράτη μέλη
απαιτούν κατοχή διπλώματος κατά την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ,
ενώ άλλα κράτη μέλη, για τα ίδια επαγγέλματα, απαιτούν την περάτωση
επαγγελματικής εκπαίδευσης με διαφορετική διάρθρωση· ότι ορισμένες
εκπαιδεύσεις, ενώ δεν έχουν χαρακτήρα μεταδευτοροβάθμιας εκπαίδευσης ελάχιστης διάρκειας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, οδηγούν, ωστόσο, σε ανάλογο επαγγελματικό επίπεδο, και προετοιμάζουν
για παρόμοιες ευθύνες και καθήκοντα· ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
εξομοιωθούν αυτές οι εκπαιδεύσεις προς εκείνες που πιστοποιούνται με
δίπλωμα· ότι, λόγω της υπάρχουσας μεγάλης ποικιλομορφίας, τούτο
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απαρίθμηση σε κατάλογο των εν
λόγω εκπαιδεύσεων· ότι η εξομοίωση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει,
ενδεχομένως, σε αναγνώριση ισοτιμίας μεταξύ αυτών των εκπαιδεύσεων και εκείνων που καλύπτει η οδηγία 89/48/ΕΟΚ· ότι πρέπει επίσης,
μ' ένα δεύτερο κατάλογο, να επέλθει εξομοίωση ορισμένων νομοθετικά
κατοχυρωμένων εκπαιδεύσεων σε επίπεδο διπλώματος·
ότι, επειδή οι διαρθρώσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνεχώς
εξελίσσονται, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία τροποποίησης των εν
λόγω καταλόγων·
ότι επειδή το γενικό συμπληρωματικό σύστημα καλύπτει επαγγέλματα
για την άσκηση των οποίων απαιτείται η απόκτηση επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απαιτεί μάλλον προσόντα χειρωνακτικής εργασίας, πρέπει να προβλέπει επίσης την
αναγνώριση αυτών των προσόντων ακόμα και αν έχουν αποκτηθεί μόνο
με την επαγγελματική πείρα σε κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει
νομοθετικά αυτά τα επαγγέλματα·
ότι το παρόν γενικό σύστημα, καθώς και το πρώτο γενικό σύστημα,
αποσκοπούν στην εξάλειψη των εμποδίων κατά την πρόσβαση στα
νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και στην άσκησή τους· ότι οι
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή της απόφασης
85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), αν και δεν αποσκοπούν στην κατάργηση των νομικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αλλά ανταποκρίνονται σε άλλο στόχο, και συγκεκριμένα στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς εργασίας, πρέπει, ενδεχομένως, να χρησιμοποιούνται
κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως εφόσον ενδέχεται να
παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης·
ότι, πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητείται η γνώμη των επαγγελματικών
συλλόγων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και των ιδρυμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή να εξασφαλίζεται η κατάλληλη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
ότι ένα τέτοιο σύστημα, όπως και το αρχικό σύστημα, ενισχύοντας το
δικαίωμα του ευρωπαίου πολίτη να χρησιμοποιεί τις επαγγελματικές του
γνώσεις σε κάθε κράτος μέλος, ολοκληρώνει και συγχρόνως ενισχύει το
δικαίωμά του να αποκτά τις γνώσεις αυτές όπου επιθυμεί·
ότι και τα δύο συστήματα πρέπει να αξιολογηθούν, μετά από ένα ορισμένο χρόνο εφαρμογής, ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους, προκειμένου να προσδιορισθεί ιδίως σε ποιό βαθμό μπορούν
να βελτιωθούν,
(1) ΕΕ αριθ. L 199 της 31. 7. 1985, σ. 56.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ορισμοί
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται:
α) ως δίπλωμα, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων:
— που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους,
— από τον οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του παρακολούθησε
επιτυχώς:
i) είτε κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, εκτός από τον
αναφερόμενο στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας
89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης
διάρκειας μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στον οποίο αποτελεί, κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η
ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που
απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου
σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ii) είτε έναν από τους κύκλους εκπαίδευσης του παραρτήματος
Γ και
— από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση σε επάγγελμα
που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος
ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού,
εφόσον η εκπαίδευση που πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει
πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερό της μέρος στην Κοινότητα, ή
εκτός Κοινότητας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις ενός κράτους μέλους, ή εφόσον ο κάτοχός του έχει τριετή
επαγγελματική πείρα που βεβαιούται από το κράτος μέλος το οποίο
έχει αναγνωρίσει έναν εξωκοινοτικό τίτλο εκπαίδευσης.
Εξομοιώνεται προς δίπλωμα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου,
οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων
τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή σε κράτος μέλος, εφόσον
πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί εντός της Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους
μέλους ως ισοτίμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή άσκησής του·
β) ως πιστοποιητικό, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε
σύνολο τέτοιων τίτλων:
— που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους,
— από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του, αφού παρακολούθησε κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών, ολοκλήρωσε:
είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός
από τους αναφερομένους στο στοιχείο α), σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα ή σε επιχείρηση ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
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και σε επιχείρηση, και τον οποίο, ενδεχομένως, συμπλήρωσε με
την πρακτική άσκηση ή την άσκηση του επαγγέλματος που
απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου,
είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο άσκησης του επαγγέλματος που απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή
— από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής ή
επαγγελματικής κατεύθυνσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως:
είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως
αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση,
είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος που απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης
και
— από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την πρόσβαση σε επάγγελμα
που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος,
ή την άσκηση του επαγγέλματος αυτού,
εφόσον η εκπαίδευση που πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει
πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Κοινότητα ή
εκτός Κοινότητας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις ενός κράτους μέλους ή εφόσον ο κάτοχός του έχει
διετή επαγγελματική πείρα που βεβαιούται από το κράτος μέλος
το οποίο έχει αναγνωρίσει έναν εξωκοινοτικό τίτλο εκπαίδευσης.
Εξομοιώνεται προς πιστοποιητικό κατά την έννοια του πρώτου
εδαφίου, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο
τέτοιων τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους,
εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί εντός της
Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους
ως ισότιμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια δικαιώματα για
την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή για
την άσκηση του επαγγέλματος αυτού·
γ) ως βεβαίωση επάρκειας, κάθε τίτλος:
— που πιστοποιεί εκπαίδευση η οποία δεν αποτελεί μέρος ενός
συνόλου που συνιστά δίπλωμα κατά την έννοια της οδηγίας
89/48/ΕΟΚ ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας ή
— που χορηγείται έπειτα από εκτίμηση των ατομικών προσόντων,
των ικανοτήτων ή των γνώσεων του αιτούντος, που θεωρούνται
απαραίτητες για την άσκηση επαγγέλματος, από αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις κράτους μέλους, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη
προηγούμενης εκπαίδευσης·
δ) ως κράτος μέλος υποδοχής, το κράτος μέλος στο οποίο ο υπήκοος
κράτους μέλους ζητεί να ασκήσει ένα επάγγελμα το οποίο είναι
νομοθετικά κατοχυρωμένο ενώ δεν έχει αποκτήσει στο εν λόγω
κράτος μέλος τον ή τους τίτλους εκπαίδευσης ή τη βεβαίωση επάρκειας που επικαλείται ή δεν άρχισε την άσκηση του περί ου ο λόγος
επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος μέλος·
ε)

ως νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, η δραστηριότητα ή το
σύνολο νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα κράτος μέλος·

στ) ως νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η επαγγελματική δραστηριότητα για την πρόσβαση στην οποία ή για την
άσκησή της ή έναν από τους τρόπους ασκήσεώς της σε ένα κράτος
μέλος απαιτείται, αμέσως ή εμμέσως, βάσει νομοθετικών, κανονι-
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στικών ή διοικητικών διατάξεων, η κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ή
βεβαίωσης επάρκειας. Τρόπους ασκήσεως μιας νομοθετικά κατοχυρωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας συνιστούν ιδίως:
— η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό τίτλο, εφόσον η
χρήση αυτού του τίτλου επιτρέπεται μόνον στους κατόχους
τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας, που καθορίζεται
από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,
— η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στον τομέα της
υγείας, εφόσον για την επ' αμοιβή άσκηση αυτής της δραστηριότητας ή/και την επιστροφή των ιατρικών δαπανών, απαιτείται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η
κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας.
Εφόσον το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, εξομοιώνεται προς
νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η επαγγελματική δραστηριότητα των μελών ένωσης ή οργάνωσης, στόχος
των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση και η διατήρηση της
υψηλής στάθμης του οικείου επαγγέλματος και οι οποίες, για την
επίτευξη αυτού του στόχου, τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική
μορφή σε κράτος μέλος και:
— χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης,
— υποβάλλουν τα μέλη τους σε επαγγελματικούς κανόνες τους
οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και
— παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση επαγγελματικού τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς
αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης.
Όταν ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει, όπως αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο, μια ένωση ή οργάνωση που πληροί τους όρους του εν λόγω
εδαφίου, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή·
ζ)

ως νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση, την εκπαίδευση η οποία:
— προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος
και
— συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται
από επαγγελματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή άσκηση
του επαγγέλματος, των οποίων η διάρθρωση και το επίπεδο
ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή
έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής·

η) ως επαγγελματική πείρα, η πραγματική και νόμιμη άσκηση του
σχετικού επαγγέλματος σ' ένα κράτος μέλος·
θ) ως πρακτική άσκηση προσαρμογής, η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος
υποδοχής υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και που
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η
πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτομερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησής της, καθορίζονται
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.
Το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο ασκούμενος στο κράτος
μέλος υποδοχής, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα παραμονής καθώς
και τις υποχρεώσεις, τα κοινωνικά δικαιώματα και πλεονεκτήματα,
τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές, θεσπίζεται από τις αρμόδιες αρχές
του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το ισχύουν κοινοτικό
δίκαιο·
ι)

ως δοκιμασία επάρκειας, έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, διενεργείται δε από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής με σκοπό να εκτιμηθεί η
ικανότητα του αιτούντος να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος.
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Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, οι αρμόδιες αρχές, με βάση
τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος μέλος υποδοχής με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των
τομέων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον(τους) τίτλο(ους) εκπαίδευσης που επικαλείται ο αιτών. Στους τομείς αυτούς είναι δυνατόν
να περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές
ικανότητες, απαιτούμενες για την άσκηση του επαγγέλματος.
Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός
ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επγαγγελματίας στο κράτος
μέλος καταγωγής ή προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει
τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου, και οι οποίες αποτελούν
βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος
μέλος υποδοχής. Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας
καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.
Το νομικό καθεστώς, στο οποίο υπάγεται στο κράτος μέλος υποδοχής ο αιτών που επιθυμεί να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία
επάρκειας στο ίδιο κράτος, καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους υπηκόους κράτους μέλους οι
οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί,
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος υποδοχής.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ούτε στα επαγγέλματα τα οποία
διέπει ειδική οδηγία που καθιερώνει αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων
μεταξύ των κρατών μελών, ούτε στις δραστηριότητες που διέπονται από
οδηγία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α.
Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β εφαρμόζονται και
για την έναντι μισθού άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν το κράτος μέλος υποδοχής
απαιτεί την κατοχή διπλώματος κατά την έννοια της παρούσας
οδηγίας ή κατά την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, όταν στο
κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος,
όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την
πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την εξάσκησή του υπό τους ίδιους
όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων:
α) αν ο αιτών κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία
ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, και το οποίο επιβάλλεται από άλλο
κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την
άσκησή του στο έδαφός του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος
μέλος ή
β) αν ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση
επί δύο έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο,
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κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος
που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα ούτε κατά την
έννοια του άρθρου 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 1 στοιχείο στ)
πρώτο εδάφιο της παρούσας οδηγίας ούτε κατά την έννοια του
άρθρου 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 1 στοιχείο δ) πρώτο εδάφιο
της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους
τίτλους εκπαίδευσης:
— που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία
έχει ορισθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους αυτού,
— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχός τους, παρακολούθησε
με επιτυχία κύκλο σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
διαφορετικό από τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης για
την πρόσβαση στον οποίο κατά κανόνα απαιτείται, μεταξύ
άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών
που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη
τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ενδεχομένως, η επαγγελματική
εκπαίδευση που είναι ενσωματωμένη σ' αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
— που πιστοποιούν μια νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση,
όπως αναφέρεται στο παράρτημα Δ και
— οι οποίες προετοίμασαν τον αιτούντα για την άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος.
Δεν επιτρέπεται όμως να απαιτείται η διετής επαγγελματική πείρα
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, όταν ο(οι)
τίτλος(οι) εκπαίδευσης οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν σημείο και
τους οποίους κατέχει ο αιτών, πιστοποιούν εκπαίδευση νομοθετικά
κατοχυρωμένη.
Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, έχει χορηγηθεί από
αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που
έχει αποκτηθεί εντός της Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αυτό το
κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το
κράτος μέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το παρόν
άρθρο όταν η πρόσβαση σε επάγγελμα που κατοχυρώνεται νομοθετικά ή η άσκησή του εξαρτάται στο κράτος αυτό από την κατοχή
διπλώματος όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, ένας από
τους όρους χορήγησης του οποίου είναι η επιτυχής περάτωση
κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας άνω των τεσσάρων
ετών.
Άρθρο 4
1.
Το άρθρο 3 δεν θίγει την ευχέρεια του κράτους μέλους υποδοχής
να απαιτεί επί πλέον από τον αιτούντα:
α) να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, όταν η διάρκεια
της εκπαίδευσης την οποία επικαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 3
πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), είναι κατά ένα τουλάχιστον έτος
κατώτερη από τη διάρκεια που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας:
— δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελλείπουσας περιόδου
εκπαίδευσης, εφόσον η ελλείπουσα περίοδος αφορά τον κύκλο
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ή/και επαγγελματική πρακτική
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άσκηση πραγματοποιούμενη υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου
επαγγελματία, και πιστοποιείται με εξετάσεις,
— δεν μπορεί να υπερβαίνει την ελλείπουσα περίοδο εκπαίδευσης,
εφόσον αυτή αφορά περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος που
διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου επαγγελματία.
Όσον αφορά τα διπλώματα, κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο
α) δεύτερο εδάφιο, η διάρκεια της εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται
ως ισοδύναμη υπολογίζεται σε συνάρτηση με την εκπαίδευση η
οποία ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος σημείου, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 πρώτο
εδάφιο στοιχείο β).
Πάντως, η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
Εντούτοις, δεν μπορεί να απαιτηθεί επαγγελματική πείρα από αιτούντα ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση ή διπλώματος όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, και ο οποίος επιθυμεί
να ασκήσει το επάγγελμά του σε κράτος μέλος υποδοχής ►C1 στο
οποίο απαιτείται η κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί έναν από τους
κύκλους σπουδών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ. ◄
β) να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη
κατ' ανώτατο όριο, ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας:
— όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 3
πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), αφορά τομείς θεωρητικών ή/και
πρακτικών γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που
καλύπτονται από το δίπλωμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα
οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, που απαιτείται στο κράτος
μέλος υποδοχής ή
— όταν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο
κράτος μέλος υποδοχής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες
δεν υφίστανται στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο
κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης του αιτούντος, και η
διαφορά αυτή έγκειται στην ειδική εκπαίδευση που απαιτείται
στο κράτος μέλος υποδοχής, και που αφορά τομείς γνώσεων
θεωρητικών ή/και πρακτικών ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από το δίπλωμα, όπως αυτό ορίζεται στην
παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, που προσκομίζει ο
αιτών ή
— όταν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο
κράτος μέλος υποδοχής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν
υφίστανται στο επάγγελμα που ασκεί ο αιτών στο κράτος μέλος
καταγωγής ή προέλευσης και η διαφορά έγκειται στην ειδική
εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής και
που αφορά τομείς θεωρητικών ή/και πρακτικών γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από τον ή τους
τίτλους σπουδών τους οποίους προσκομίζει ο αιτών.
▼M5

Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον
αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να
υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα
εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα
του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη
διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
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Εάν το κράτος μέλος υποδοχής κάνει χρήση της δυνατότητας που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, οφείλει να
παρέχει στον αιτούντα την επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής
που απαιτεί δίπλωμα όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή
στην παρούσα οδηγία, προτίθεται να θεσπίσει παρεκκλίσεις από την
ευχέρεια επιλογής του αιτούντος, εφαρμόζεται η διαδικασία του
άρθρου 14.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος σημείου, το
κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έχει το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στην πρακτική άσκηση προσαρμογής και τη δοκιμασία επάρκειας στην περίπτωση:
— επαγγέλματος, ή άσκηση του οποίου απαιτεί επακριβή γνώση
του εθνικού δικαίου και ως προς το οποίο η παροχή συμβουλών
ή/και συνδρομής σε θέματα εθνικού δικαίου αποτελεί ουσιώδες
και σταθερό στοιχείο της άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή
— κατά την οποία το κράτος μέλος υποδοχής εξαρτά την πρόσβαση
στο επάγγελμα ή την άσκησή του από την κατοχή διπλώματος,
όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ και του οποίου μία
από τις προϋποθέσεις χορήγησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση
κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης
από τρία έτη ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης,
και ο αιτών είναι κάτοχος είτε διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται
στην παρούσα οδηγία, είτε ενός ή περισσοτέρων τίτλων εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)
της παρούσας οδηγίας, που δεν καλύπτονται από το άρθρο 3
στοιχείο β) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ.
2.
Πάντως, το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να εφαρμόζει
σωρευτικά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν το κράτος μέλος υποδοχής
απαιτεί την κατοχή διπλώματος και ο αιτών είναι κάτοχος
πιστοποιητικού ή αντιστοίχου τίτλου εκπαίδευσης
Άρθρο 5
Όταν, στο κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους
μέλους την πρόσβασή στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του υπό
τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων:
α) εάν ο αιτών κατέχει το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο
κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκησή
του στο έδαφός του, και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος ή
β) εάν ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση
επί δύο έτη στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε άλλο κράτος
μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα κατά την
έννοια του άρθρου 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 1 στοιχείο στ)
πρώτο εδάφιο, και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης:
— που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους αυτού και
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— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχός τους, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε,
είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματική εκπαίδευση εκτός από
τους αναφερόμενους στο στοιχείο α), σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
ή σε επιχείρηση, ή εναλλάξ, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε
επιχείρηση, συμπληρωμένο, ενδεχομένως, με την περίοδο πρακτικής άσκησης ή την εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται σ' αυτόν τον κύκλο σπουδών,
είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος, που είναι
ενσωματωμένα τμήματα στον εν λόγω κύκλο δευτεροβαθμίων
σπουδών ή
— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχός του, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής
ή επαγγελματικής φύσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως:
είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση,
είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που είναι
ενσωματωμένα στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών
τεχνικής ή επαγγελματικής φύσης και
— οι οποίοι τον έχουν προετοιμάσει για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
Η διετής επαγγελματική πείρα που προαναφέρθηκε δεν μπορεί
ωστόσο να απαιτείται όταν ο ή οι τίτλοι σπουδών που κατέχει ο
αιτών και οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν σημείο, πιστοποιούν μία
νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση.
Εντούτοις, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής επί τρία έτη
κατ' ανώτατο όριο ή να υποστεί δοκιμασία επάρκειας. Το κράτος μέλος
υποδοχής οφείλει να παρέχει στον αιτούντα δικαίωμα επιλογής μεταξύ
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας.
▼M5

▼B

Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι
γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του
είναι ικανές να καλύψουν πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά
μεταξύ του διπλώματος και του πιστοποιητικού.
Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να θεσπίσει παρεκκλίσεις
από την ευχέρεια επιλογής του αιτούντος, εφαρμόζεται η διαδικασία
του άρθρου 14.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν το κράτος μέλος υποδοχής
απαιτεί την κατοχή πιστοποιητικού
Άρθρο 6
Όταν, στο κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους
μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους
ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων:
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α) αν ο αιτών κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία
ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από
άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την
άσκησή του στο έδαφός του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος
μέλος ή
β) αν ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση
επί δύο έτη, ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη
διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που δεν
κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα, κατά την έννοια του
άρθρου 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 1 στοιχείο στ) πρώτο εδάφιο
και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης:
— που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους αυτού,
— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχός τους, αφού παρακολούθησε επιτυχώς κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 1
στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης,
στον οποίο προϋπόθεση πρόσβασης, κατά κανόνα, αποτελεί,
μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου των δευτεροβάθμιων
σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή
ή άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και, ότι παρακολούθησε με
επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση που ενδεχομένως εντάσσεται σ' αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχος, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε:
είτε, κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από
τους αναφερόμενους στο στοιχείο α), που παρέχεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα και σε επιχείρηση, και που συμπληρώθηκε, ενδεχομένως
με την περίοδο πρακτικής άσκησης ή την άσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται σ' αυτόν τον κύκλο σπουδών,
είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών ή
— από τους οποίους προκύπτει ότι ο κάτοχος, αφού παρακολούθησε κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών τεχνικής ή επαγγελματικής φύσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως:
είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην τρίτη περίπτωση,
είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών τεχνικής ή
επαγγελματικής φύσης και
— οι οποίοι τον έχουν προετοιμάσει για την άσκηση αυτού του
επαγγέλματος.
Δεν απαιτείται πάντως η διετής επαγγελματική πείρα που προαναφέρθηκε όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης του αιτούντος, οι
οποίοι αναφέρονται στο παρόν σημείο, πιστοποιούν νομοθετικά
κατοχυρωμένη εκπαίδευση·
γ) εάν ο αιτών, ο οποίος δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό,
ούτε τίτλο εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή κατά την έννοια του παρόντος άρθρου στοιχείο β)
έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση σε άλλο
κράτος μέλος το οποίο δεν κατοχυρώνει νομοθετικά το επάγγελμα
αυτό κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 1
στοιχείο στ) πρώτο εδάφιο, επί τρία συνεχή έτη ή για ισοδύναμο
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χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο κατά τα προηγούμενα δέκα
έτη.
Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο στοιχείο β) οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε
σύνολο τέτοιων τίτλων έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή σε κράτος
μέλος, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εντός της
Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αυτό το κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί
στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Άρθρο 7
Το άρθρο 6 δεν κωλύει το κράτος μέλος υποδοχής να απαιτεί επίσης
από τον αιτούντα:
α) την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη
κατ' ανώτατο όριο ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας, όταν η
εκπαίδευση την οποία έλαβε ►C1 σύμφωνα με το άρθρο 6 πρώτο
εδάφιο στοιχεία α) και β) ◄ αφορά θεωρητικούς ή/και πρακτικούς
τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από αυτούς που καλύπτει το πιστοποιητικό που απαιτεί το κράτος μέλος υποδοχής ή, όταν υπάρχουν
διαφορές στα πεδία δραστηριότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται
στο κράτος μέλος υποδοχής ειδική εκπαίδευση σε θεωρητικούς
ή/και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους
που καλύπτει ο τίτλος εκπαίδευσης του αιτούντος.
▼M5

▼B

Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον
αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να
υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα
εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα
του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη
διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Εάν το κράτος μέλος υποδοχής κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής,
οφείλει να παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα επιλογής μεταξύ
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας. Εάν
το κράτος μέλος υποδοχής που απαιτεί πιστοποιητικό, προτίθεται
να καθιερώσει παρεκκλίσεις από την ευχέρεια επιλογής του αιτούντος, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 14·
β) την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη
κατ' ανώτατο όριο, είτε την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας όταν,
στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο
γ), δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό ούτε τίτλο εκπαίδευσης. Το κράτος μέλος υποδοχής επιφυλάσσεται της επιλογής μεταξύ
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ειδικά συστήματα αναγνώρισης ισοτιμίας άλλων προσόντων
Άρθρο 8
Όταν στο κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή βεβαίωσης
επάρκειας, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους
μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους
ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη τυπικών
προσόντων:
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α) εάν ο αιτών κατέχει βεβαίωση επάρκειας που απαιτείται από άλλο
κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα στο έδαφός του,
ή την άσκησή του, και το οποίο ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος ή
β) εάν ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει προσόντα που απέκτησε σε άλλα
κράτη μέλη, και που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, ιδίως όσον
αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος
και των καταναλωτών, με εκείνες που απαιτούν οι νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής.
Εάν ο αιτών δεν αποδεικνύει την ύπαρξη της ως άνω βεβαίωσης επάρκειας ή των προσόντων, εφαρμόζονται οι νομοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής.
Άρθρο 9
Όταν, στο κράτος μέλος υποδοχής, η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει μόνο την κατοχή
τίτλου που πιστοποιεί γενική εκπαίδευση επιπέδου πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αρνείται
σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την
άσκησή του, υπό τους ιδίους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη
την έλλειψη προσόντων, αν ο αιτών κατέχει τίτλο εκπαίδευσης ισοδύναμου επιπέδου που χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος.
Αυτός ο τίτλος εκπαίδευσης πρέπει, στο κράτος μέλος που χορηγείται,
να χορηγείται από αρμόδια αρχή η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άλλα μέτρα που διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του
δικαιώματος της εγκατάστασης, της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των μισθωτών
Άρθρο 10
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που θέτει ως όρο
για την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα την προσκόμιση αποδείξεων σχετικά με την εντιμότητα, το ήθος ή τη μη
κήρυξη πτωχεύσεως ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση ενός
νομοθετικά 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 ή προέλευσης, και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται
οι όροι αυτοί.
Όταν τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν χορηγούνται
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης,
αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη μέλη όπου δεν
υπάρχει όρκος αυτού του είδους, 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 αυτόν τον όρκο ή την επίσημη δήλωση.
2.
Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από
τους υπηκόους του ίδιου κράτους μέλους, ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή την άσκησή του,
έγγραφο σχετικό με τη σωματική ή ψυχική υγεία, η αρχή αυτή δέχεται
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ως επαρκή απόδειξη την προσκόμιση του εγγράφου που απαιτείται, για
το σκοπό αυτό, στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Όταν το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης δεν απαιτεί τέτοιο
έγγραφο για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκησή
του, το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται, από τους υπηκόους του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, βεβαίωση χορηγούμενη από την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, η οποία αντιστοιχεί προς τις
βεβαιώσεις του κράτους μέλους υποδοχής.
3.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να απαιτεί
τα έγγραφα ή οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2, να μην είναι παλαιότερα των τριών μηνών, κατά την προσκόμισή
τους.
4.
Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από
τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους όρκο ή επίσημη δήλωση για
την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή την άσκησή
του, και σε περίπτωση που ο τύπος του όρκου ή της δήλωσης αυτής δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπηκόους των άλλων κρατών
μελών, η εν λόγω αρχή φροντίζει να προτείνεται στους ενδιαφερόμενους κατάλληλος και ισοδύναμος τύπος όρκου ή δήλωσης.
▼M5

5.
Όταν, για να αρχίσει ή να συνεχίσει κάποιος στο κράτος μέλος
υποδοχής ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί τα
πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή
το κράτος μέλος προέλευσης του αλλοδαπού, ισοδύναμα με εκείνα που
εκδίδονται στο έδαφός του.
6.
Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από
τους υπηκόους του που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την
άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, να αποδείξουν
ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του
επαγγέλματός τους, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται τα πιστοποιητικά
που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός του. Τα πιστοποιητικά
αυτά βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά
τους όρους και την έκταση της κάλυψης. Μπορούν να προσαχθούν
μόνον επί ένα τρίμηνο μετά την έκδοσή τους.

▼B
Άρθρο 11
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει,
στους υπηκόους των κρατών μελών που πληρούν τους όρους πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα και άσκησής του στο
έδαφός του, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής που αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα.
2.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει στους
υπηκόους των κρατών μελών, που πληρούν τους όρους πρόσβασης σε
νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα και άσκησής
της στο έδαφός του, το δικαίωμα να κάνουν χρήση του νόμιμου τίτλου
εκπαίδευσης τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή
προέλευσης και, ενδεχομένως, της σύντμησής του, στη γλώσσα του
κράτους αυτού. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να επιβάλει να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνομα και τον τόπο, του εκπαιδευτικού
ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε.
3.
Όταν ένα επάγγελμα κατοχυρώνεται νομοθετικά στο κράτος μέλος
υποδοχής από ένωση ή οργάνωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο
στ), οι υπήκοοι των κρατών μελών δικαιούνται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη σχετική σύντμηση που απονέμει η ένωση ή οργάνωση
αυτή, μόνον εφόσον αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της.
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Όταν η ένωση ή η οργάνωση εξαρτά την ιδιότητα του μέλους από την
ύπαρξη ορισμένων προσόντων, μπορεί να εφαρμόσει την απαίτηση αυτή
σε υπηκόους άλλων κρατών μελών κατόχους διπλώματος κατά την
έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α), ή πιστοποιητικού κατά την έννοια
του άρθρου 1 στοιχείο β), ή τίτλου εκπαίδευσης κατά την έννοια του
άρθρου 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ή του άρθρου 5 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β) ή του άρθρου 9, μόνον υπό τους όρους της παρούσας
οδηγίας, και ιδίως των άρθρων 3, 4 και 5.
Άρθρο 12
1.
Το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται προς απόδειξη της πλήρωσης
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 9, τα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα οποία
πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος προς υποστήριξη της αίτησής του
για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος.
2.
Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την άσκηση νομοθετικά
κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και να πιστοποιείται με την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, το αργότερο
δε μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου του
ενδιαφερομένου. Κατά της απόφασης αυτής ή ελλείψει απόφασης, μπορεί να ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου βάσει του
εσωτερικού δικαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διαδικασία συντονισμού
Άρθρο 13
1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται
από το άρθρο 17, τις αρχές που είναι αρμόδιες να δέχονται τις αιτήσεις
και να λαμβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρει η παρούσα οδηγία. Τα
κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την
Επιτροπή.
2.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα συντονιστή των δραστηριοτήτων
των αρχών που αναφέρει η παράγραφος 1 και ενημερώνει σχετικά τα
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να
προωθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλα τα
σχετικά επαγγέλματα. Ο συντονιστής αυτός είναι μέλος της ομάδας
συντονισμού που έχει συσταθεί στην Επιτροπή από το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ.
Η ομάδα συντονισμού, που συνιστάται βάσει της εν λόγω διάταξης της
οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, έχει επίσης ως αποστολή:
▼M5

▼B

— να διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως διατυπώνοντας και εκδίδοντας γνώμες για τα θέματα που της υποβάλλει
η Επιτροπή,
— να συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή
της στα κράτη μέλη, και ιδίως τις σχετικές με την κατάρτιση ενδεικτικού καταλόγου των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
καθώς και εκείνες που αφορούν τις αποκλίσεις μεταξύ των τίτλων
που έχουν χορηγηθεί στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνουν
την αξιολόγηση των ενδεχομένων ουσιαστικών διαφορών από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητάει τη γνώμη της ομάδας αυτής σχετικά με
τις τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος συστήματος.
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3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων και πιστοποιητικών καθώς και σχετικά με τους άλλους όρους πρόσβασης στα
νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας. Κατά το έργο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από
τα υπάρχοντα δίκτυα ενημέρωσης και, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις. Η Επιτροπή αναλαμβάνει τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την προώθηση και το συντονισμό της παροχής των αναγκαίων πληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Διαδικασία παρεκκλίσεως όσον αφορά την ευχέρεια επιλογής
μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας
Άρθρο 14
1.
Εάν κράτος μέλος προτίθεται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση ή του άρθρου 5
τρίτο εδάφιο ή του άρθρου 7 στοιχείο α) δεύτερη φράση, να μην παραχωρήσει στον αιτούντα την επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας, διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή
το σχέδιο της σχετικής διάταξης. Ταυτόχρονα, το κράτος μέλος αυτό
ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία μια
τέτοια διάταξη.
Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το
σχέδιο· η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί τη γνώμη της συντονιστικής
ομάδας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 σχετικά με το
σχέδιο αυτό.
2.
Υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής και των λοιπών κρατών μελών να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο,
το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει τη διάταξη μόνον εφόσον παρέλθει
τρίμηνο χωρίς η Επιτροπή να αντιταχθεί με σχετική απόφαση.
3.
Μετά από αίτηση κράτους μέλους ή της Επιτροπής, τα κράτη
μέλη γνωστοποιούν αμελλητί το οριστικό κείμενο της διάταξης που
θεσπίζεται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Διαδικασία τροποποίησης των παραρτημάτων Γ και Δ
▼M6
Άρθρο 15
1.
Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα Γ και Δ μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους προς την Επιτροπή. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλες οι χρήσιμες
πληροφορίες, και ιδίως το κείμενο των οικείων διατάξεων του εθνικού
δικαίου. Το κράτος μέλος που υποβάλλει τέτοια αίτηση, ενημερώνει
σχετικά και τα λοιπά κράτη μέλη.
2.
Η Επιτροπή εξετάζει τον κύκλο εκπαίδευσης περί του οποίου
πρόκειται, καθώς και τους κύκλους εκπαίδευσης που απαιτούνται στα
λοιπά κράτη μέλη. Συγκεκριμένα δε εξακριβώνει εάν ο τίτλος που
πιστοποιεί τον εν λόγω κύκλο σπουδών, εξασφαλίζει ότι ο κάτοχός
του διαθέτει
— επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης συγκριτικά τόσο υψηλό όσο
το επίπεδο του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών που αναφέρει
το άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση σημείο i),
και
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— ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.
3.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1), τηρουμένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.
5.
Η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την
απόφαση και προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στη δημοσίευση
του τροποποιημένου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Οι τροποποιήσεις των καταλόγων των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Γ και Δ οι οποίες έγιναν βάσει της
ανωτέρω διαδικασίας είναι άμεσα εφαρμοστέες από την ημερομηνία
που ορίζει η Επιτροπή.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Άλλες διατάξεις
Άρθρο 16
Μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 17, τα κράτη μέλη
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, κάθε δύο χρόνια, έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος.
Εκτός από τα γενικά σχόλια, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει στατιστικό
πίνακα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί καθώς και περιγραφή των
κυριότερων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 17
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία πριν από τις 18 Ιουνίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς
αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 18
Το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο
17, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση περί της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999,
σ. 23).
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Η Επιτροπή αφού προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, εκθέτει
τα συμπεράσματά της όσον αφορά τις τροποποιήσεις που πρέπει ενδεχομένως να επέλθουν στην παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή υποβάλλει,
ενδεχομένως ταυτόχρονα, προτάσεις για τη βελτίωση των υφισταμένων
ρυθμίσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, του
δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 19
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κατάλογος των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο
1. 64/429/ΕΟΚ (1)
Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί πραγματοποιήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον
τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται
στις κλάσεις 23 έως 40 ΔΤΤΒ (Βιομηχανία και βιοτεχνία)
64/427/ΕΟΚ (2)
Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23 έως 40 ΔΤΤΒ (Βιομηχανία και βιοτεχνία)
2. 68/365/ΕΟΚ (3)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί πραγματοποιήσεως
του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για
τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων
και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ)
68/366/ΕΟΚ (4)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20
και 21 ΔΤΤΒ)
3. 64/223/ΕΟΚ (5)
Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο
64/224/ΕΟΚ (6)
Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία
64/222/ΕΟΚ (7)
Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων του
χονδρικού εμπορίου και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία
4. 68/363/ΕΟΚ (8)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο
λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ)
68/364/ΕΟΚ (9)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ)
5. 70/522/ΕΟΚ (10)
(1) ΕΕ αριθ. 117 της 23. 7. 1964, σ. 1880/64.
(2) ΕΕ αριθ. 117 της 23. 7. 1964, σ. 1863/64. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία
69/77/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 59 της 10. 3. 1969, σ. 8).
(3) ΕΕ αριθ. L 260 της 22. 10. 1968, σ. 9.
(4) ΕΕ αριθ. L 260 της 22. 10. 1968, σ. 12.
(5) ΕΕ αριθ. 56 της 4. 4. 1964, σ. 863/64.
(6) ΕΕ αριθ. 56 της 4. 4. 1964, σ. 869/64.
(7) ΕΕ αριθ. 56 της 4. 4. 1964, σ. 857/64.
(8) ΕΕ αριθ. L 260 της 22. 10. 1968, σ. 1.
(9) ΕΕ αριθ. L 260 της 22. 10. 1968, σ. 6.
(10) ΕΕ αριθ. L 267 της 10. 12. 1970, σ. 14.
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Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1970 περί της πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο
άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες που αφορούν τον
άνθρακα (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ)
70/523/ΕΟΚ (1)
Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1970 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακος (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ)
6. 74/557/ΕΟΚ (2)
Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί πραγματοποιήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις
μη μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων
74/556/ΕΟΚ (3)
Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων, και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων
αυτών συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων
7. 68/367/ΕΟΚ (4)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις
προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 ΔΤΤΒ):
1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ)
2. Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ)
68/368/ΕΟΚ (5)
Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση ΔΤΤΒ):
1. Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ)
2. Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ)
8. 77/92/ΕΟΚ (6)
Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ΔΤΤΒ), και
ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές
9. 82/470/ΕΟΚ (7)
Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολούμενων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ΔΤΤΒ), καθώς και των
εναποθηκευτών (ομάδα 720 ΔΤΤΒ)
10. 82/489/ΕΟΚ (8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L
L

267 της 10. 12. 1970, σ. 18.
307 της 18. 11. 1974, σ. 5.
307 της 18. 11. 1974, σ. 1.
260 της 22. 10. 1968, σ. 16.
260 της 22. 10. 1968, σ. 19.
26 της 31. 1. 1977, σ. 14.
213 της 12. 7. 1982, σ. 1.
218 της 27. 7. 1982, σ. 24.
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Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών
11. 75/368/ΕΟΚ (1)
Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για διάφορες δραστηριότητες (ex κλάση 01 έως κλάση 85 ΔΤΤΒ), και ιδίως περί των μεταβατικών
μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές
12. 75/369/ΕΟΚ (2)
Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που
ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο, και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για
τις δραστηριότητες αυτές
Παρατήρηση
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφορες οδηγίες, που απαριθμούνται στους παραπάνω πίνακες αποτέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικών διατάξεων από τις
πράξεις προσχώρησης της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
(ΕΕ αριθ. L 73 της 27. 3. 1972), της Ελλάδας (ΕΕ αριθ. L 291 της 19. 11. 1979)
και της Ισπανίας και Πορτογαλίας (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985).

(1) ΕΕ αριθ. L 167 της 30. 6. 1975, σ. 22.
(2) ΕΕ αριθ. L 167 της 30. 6. 1975, σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κατάλογος των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο
Πρόκειται για τις οδηγίες που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 7 του παραρτήματος Α, με εξαίρεση την οδηγία 74/556/ΕΟΚ, που αναφέρεται στο σημείο 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟ ii)
1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας

▼A2

στην Τσεχική Δημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του βοηθού περίθαλψης («Zdravotnický asistent»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13
ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που συμπληρώνεται από τις εξετάσεις
«maturitní zkouška».
— του βοηθού στον τομέα της διατροφής («Nutriční asistent»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια
ιατρική σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní
zkouška»·

▼B

στη Γερμανία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— των νοσοκόμων παιδαγωγών («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»)

▼M1
▼M7
▼B

— κινησιοθεραπευτής («Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)» (1)]
— των εργασιοθεραπευτών («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»)
— των καθηγητών ορθοφωνίας («Logopäde/Logopädin»)
— των ορθοπτικών [«Orthoptist(in)»]
— των κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r)
Erzieher(in)»]
— των κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών [«Staatlich
anerkannte(r) Heilpädagoge(in)»]

▼M1

— των ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«medizinisch-technische(r)
Laboratoriums-Assistent(in)»],
— των ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],
— των ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],
— των τεχνικών βοηθών στη κτηνιατρική [«veterinärmedizinisch-technische
(r) Assistent(in)»],
— διαιτολόγων [«Diätassistent(in)»],
— βοηθών φαρμακείου («Pharmazieingenieur»), που εκπαιδεύτηκαν πριν
από τις 31 Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαοκρατικής
Δημοκρατίας της Γερμανίας,
(1) Από την 1η Ιουνίου 1994 ο τίτλος «Krankengymnast(in)» αντικατεστάθη από τον τίτλο
του «Physiotherapeut(in)». Οι επαγγελματίες του κλάδου που απέκτησαν το δίπλωμά
τους πριν από την ημερομηνία αυτή μπορούν, εάν θέλουν, να εξακολουθήσουν να
φέρουν τον τίτλο «Krankengymnast(in)».
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— νοσοκόμων ψυχιατρικής [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»],
— λογοθεραπευτών [«Sprachtherapeut(in)»]·

▼B

στην Ιταλία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— των οδοντοτεχνιτών («odontotecnico»)
— των οπτικών («ottico»)·

▼M7
▼A2

__________
στην Κύπρο
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του οδοντοτεχνίτη («dental technician»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6
έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.
— του τεχνικού οπτικού («optician»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6
έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία·
στη Λετονία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— της οδοντιατρικής νοσοκόμου («zobārstniecības māsa»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης
και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που
ακολουθείται από τριετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας
πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει
πιστοποιητικό ειδικότητας.
— του βοηθού βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης
και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που
ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας
πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει
πιστοποιητικό ειδικότητας.
— του οδοντοτεχνίτη («zobu tehniķis»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης
και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που
ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας
πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει
πιστοποιητικό ειδικότητας.
— του βοηθού φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης
και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που
ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας
πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει
πιστοποιητικό ειδικότητας·

▼B

στο Λουξεμβούργο
η εκπαίδευση στους τομείς:
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— των ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία,
— των ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου,
— των νοσοκόμων ψυχιατρικής,
— των ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής,
— των νοσοκόμων παιδοκόμων,
— των νοσοκόμων αναισθησιολόγων,
— των διπλωματούχων μασέρ,
— των παιδαγωγών·

▼M2
▼M4

στις Κάτω Χώρες
— βοηθών κτηνιάτρου(«dierenartassistent»)·
στην Αυστρία
— ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους που ειδικεύονται στη φροντίδα
παιδιών και νέων,
— ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμους ψυχιατρικής.

▼B

που αντιστοιχούν 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 η οποία συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, η οποία πιστοποιείται με
εξετάσεις,
— είτε τουλάχιστον δυόμισυ έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική
σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
— είτε τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, η οποία συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση, ή
πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

▼M2

▼A1

— είτε, στην περίπτωση των βοηθών κτηνιατρού («dierenartassistent») στις
Κάτω Χώρες, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή
(καθεστώς «MBO») ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό
σύστημα μαθητείας («LLW»), που πιστοποιείται με εξετάσεις.
Στην Αυστρία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του οπτικού φακών επαφής («Kontaktlinsenoptiker»),
— του ποδοκόμου («Fußpfleger»),
— του τεχνικού ακουστικών βαρηκοΐας («Hörgeräteakustiker»),
— του φαρμακοπώλη («Drogist»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας
δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον
πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από
κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης,
που επιστέφεται με επαγγελματικές εξετάσεις, οι οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα και να καταρτίζει
μαθητευόμενους,,
— του χειρομαλάκτη («Masseur»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας
δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον
πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, αποτελούμενη
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από μαθητεία διάρκειας δύο ετών, από διετές διάστημα επαγγελματικής
πρακτικής και άσκησης και από επαγγελματικές σπουδές ενός έτους, ο
οποίος επιστέφεται με επαγγελματικές εξετάσεις που δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα και να καταρτίζει
μαθητευόμενους,,
— του νηπιαγωγού («Kindergärtner(in)»),
— του παιδοκόμου («Erzieher»),

▼A2

που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας
δεκατριών τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή
επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή, επιστεφόμενη από εξετάσεις.
στη Σλοβακία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του διδασκάλου χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ v
tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5
ετών, εκ των οποίων 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης
σε δευτεροβάθμια ειδικευμένη σχολή και μαθήματα 5 εξαμήνων για παιδαγωγική χορού.
— του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών
υπηρεσιών («vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v
zariadeniach sociálnych služieb»)
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών,
εκ των οποίων 8/9 έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλη δευτεροβάθμια σχολή και 2 έτη
συμπληρωματικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης.

▼B

2. Τομέας των αρχιτεχνιτών («Mester»/«Meister»/«Maître») που αντιστοιχούν σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα Α
στη Δανία
η εκπαίδευση στους τομείς των:
— οπτικών («Optometrist»)
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ
των οποίων πενταετής επαγγελματική εκπαίδευση, κατανεμημένη σε
θεωρητική εκπαίδευση διόμισυ ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση διόμισυ ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη
βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του
«Mester»,
— ορθοπεδικών, μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Ortopædimekaniker»)
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισυ ετών, εκ των οποίων τριάμισυ έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός εξαμήνου και τριετής 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»)
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δεκατριάμισυ ετών, εκ των οποίων τεσσεράμισυ έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης,
κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός δύο ετών και δυόμισυ ετών πρακτική
εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες
εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων
χορηγείται ο τίτλος του «Mester»·
στη Γερμανία
η εκπαίδευση των:
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— οπτικών («Augenoptiker»),
— οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»),
— επιδεσμοποιών («Bandagist»),
— τεχνητών ακουστικών βοηθημάτων («Hörgeräte-Akustiker»),
— μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädiemechaniker»),
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Orthopädieschuhmacher»)·
στο Λουξεμβούργο
η εκπαίδευση στους τομείς των:
— οπτικών,
— οδοντοτεχνιτών,
— τεχνητών ακουστικών βοηθημάτων,
— μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών,
— κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων,
των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ
των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωμένης
εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις. Η επιτυχία στις
εξετάσεις αυτές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο
ευθυνών.

▼A1

Στην Αυστρία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του κηλεπιδεσμοποιού («Bandagist»),
— του κορσεδά («Miederwarenerzeuger»),
— του οπτικού («Optiker»),
— του ορθοπεδικού υποδηματοποιού («Orthopädieschuhmacher»),
— του ορθοπεδικού τεχνίτη («Orthopädietechniker»),
— του οδοντοτεχνίτη («Zahntechniker»),
— του κηπουρού («Gärtner»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας
δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον
πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από
κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε διετές τουλάχιστον διάστημα επαγγελματικής
πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται με ειδικές εξετάσεις, οι οποίες
δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα, να καταρτίζει μαθητευόμενους και να φέρει τον τίτλο «Meister»,
η εκπαίδευση αρχιτεχνιτών στο γεωργικό και δασοπονικό τομέα, και συγκεκριμένα,
— αρχιτεχνιτών γεωργίας («Meister in der Landwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών αγροτικής οικοκυρικής («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών κηπουρικής («Meister im Gartenbau»),
— αρχιτεχνιτών κηπευτικής («Meister im Feldgemüsebau»),
— αρχιτεχνιτών οπωροπονίας («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),
— αρχιτεχνιτών αμπελουργίας και οινοποιίας («Meister im Weinbau and in
der Kellerwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών γαλακτοτυροκομίας («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),
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— αρχιτεχνιτών ιπποτροφίας («Meister in der Pferdewirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών αλιείας («Meister in der Fischereiwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών πτηνοτροφίας («Meister in der Geflügelwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών μελισσοκομίας («Meister in der Bienenwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών δασοκομίας («Meister in der Forstwirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών δασοπονίας («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),
— αρχιτεχνιτών γεωργικών αποθηκών («Meister in der landwirtschaftlichen
Lagerhaltung»),

▼A2

που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας
δεκαπέντε τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον εξαετή
κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε
μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από κατάρτιση
εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε τριετές τουλάχιστον διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και
άσκησης επιστεφόμενο με ειδικές εξετάσεις σχετικές με το επάγγελμα, οι
οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να καταρτίζει
μαθητευόμενους και να φέρει τον τίτλο «Meister»·
στην Πολωνία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του διδασκάλου για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση («Nauczyciel
praktycznej nauki zawodu»),
η οποία αντιπροσωπεύει εκπαίδευση διάρκειας:
— είτε 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
σχετικό τομέα, η οποία ακολουθείται από παιδαγωγικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, μαθήματα στον τομέα της
ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή επαγγελματική
πείρα στο επάγγελμα στο οποίο θα διδάξουν,
— ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας παιδαγωγικής
τεχνικής σχολής,
— ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς
επαγγελματικής πείρας, η οποία πιστοποιείται από δίπλωμα αρχιτεχνίτη
στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών·
στη Σλοβακία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του αρχιτεχνίτη
výchovy»),

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

(«majster

odbornej

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών,
εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρης δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
ή/και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης
ή μαθητείας), επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου και συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές στην παιδαγωγική
ακαδημία ή σε τεχνικά πανεπιστήμια, ή πλήρης δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή
μαθητείας, επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής στην παιδαγωγική
ακαδημία, ή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ειδικευμένη εκπαίδευση
στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα κέντρα
μεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ειδικές
σχολές χωρίς συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές.
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3. Ναυτιλιακός τομέας
α) Ναυτιλία

▼A2

στην Τσεχική Δημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του βοηθού καταστρώματος («Palubní asistent»)
— του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní
poručík»)
— του υποπλοίαρχου («První palubní důstojník»)
— του πλοιάρχου («Kapitán»)
— του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»)
— του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»)
— του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»)
— του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»)
— του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»)
— του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník»)·

▼B

στη Δανία
η εκπαίδευση του:
— πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού («skibsfører»),
— δευτέρου («overstyrmand»),
— σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής («enestyrmand, vagthavende
styrmand»),
— αξιωματικού της φυλακής («vagthavende styrmand»),
— αρχιμηχανικού πλοίων («1. maskinchef»),
— πρώτου μηχανικού («1. maskinmester»),
— πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής («1. maskinmester/vagthavende maskinmester»)·
στη Γερμανία
η εκπαίδευση του:
— πλοιάχου μεγάλης ακτοπλοΐας («Kapitän AM»),
— πλοιάρχου ακτοπλοΐας («Kapitän AK»),
— αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),
— αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier
AKW»),
— μηχανικός CT - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),
— πρώτος μηχανικός πλοίου CMa - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CMa - Leiter von Maschinenanlagen»),
— μηχανικός CTW («Schiffbetriebstechniker CTW»),
— πρώτος μηχανικός πλοίου CMaW - μόνος υπεύθυνος μηχανικός
(«Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»)·
στην Ιταλία
η εκπαίδευση του:
— αξιωματικού γεφύρας («ufficiale di coperta»),
— αξιωματικού μηχανικού («ufficiale di macchina»)·
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στη Λετονία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»)
— του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»)·

▼B

στις Κάτω Χώρες
η εκπαίδευση:
— του αρχηγού της φυλακής γεφύρας στη μικρή ακτοπλοΐα (με συμπλήρωμα) [«stuurman kleine handelsvaart» (met aanvulling)
— του διπλωματούχου μηχανοδηγού («diploma motordrijver»)

▼M2

▼M8

— αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS («VTSfunctionaris»)
Στη Ρουμανία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— πηδαλιούχος II/ 4 ST CW («timonier maritim»).

▼B
▼A2

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:
— στην Τσεχική Δημοκρατία,
— του βοηθού 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 A-II/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 ενώπιον της
Εξεταστικής Επιτροπής που αναγνωρίζεται από την ΕΘΜ
(Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας).
— του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní
poručík»),
1. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως βοηθός καταστρώματος
σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων επί 6 τουλάχιστον μήνες για τους αποφοίτους ναυτικής σχολής ή κολεγίου, ή ένα έτος για τους αποφοίτους εγκεκριμένου κύκλου
σπουδών, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης τουλάχιστον υπηρεσίας ως ναύτη που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας.
2. Δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης επί του Πλοίου για τους Ναυτόπαιδες Καταστρώματος.
— του υποπλοιάρχου («První palubní důstojník»),
Πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού επικεφαλής φυλακής
γέφυρας σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων και
δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία με
την ιδιότητα αυτήν.
— του πλοιάρχου («Kapitán»),
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Πιστοποιητικό υπηρεσίας ως πλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
μεταξύ 500 και 3 000 τόνων.
Πιστοποιητικό ικανότητας Υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
τουλάχιστον 3 000 τόνων και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη
θαλάσσια υπηρεσία ως υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος
τουλάχιστον 500 τόνων και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη
θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του υποπλοιάρχου πλοίων
εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων.
— του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»),
1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.
2. Ναυτική ακαδημία ή ναυτικό κολέγιο — τμήμα ναυτικών
μηχανικών και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια
υπηρεσία επί πλοίων κατά τη διάρκεια των σπουδών.
— του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»),
Εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως
Βοηθού Μηχανικού για τους αποφοίτους ναυτικής ακαδημίας ή
κολεγίου.
— του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»),
δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως
τρίτου μηχανικού σε πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 750 kW.
— του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»),
κατάλληλο πιστοποιητικό υπηρεσίας ως δεύτερου μηχανικού σε
πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 3 000 kW και
εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα αυτήν.
— του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»),
1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
2. Ναυτική ή άλλη ακαδημία, σχολή ηλεκτρολόγων
μηχανολόγων, ή τεχνική σχολή ή κολέγιο ηλεκτρολόγων
μηχανολόγων (όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να συμπληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška») και δωδεκάμηνη
τουλάχιστον εγκεκριμένη πρακτική άσκηση στον τομέα του
ηλεκτρολόγου μηχανικού.
— του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník»),
1. Ναυτική ακαδημία ή κολέγιο, σχολή ναυτικών ηλεκτρολόγων
μηχανικών ή άλλη ακαδημία ή δευτεροβάθμια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών· όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να καταλήγουν σε «maturitní 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,

▼B

— 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:
— για τον αξιωματικό της φυλακής με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης,
— 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 του επαγγέλματος δύο ετών,
— στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε
τουλάχιστον επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση,
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— στη Λετονία,
— του αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»),
1. Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.
2. Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
12 ετών και 6 μηνών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη
στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία
τουλάχιστον 6 μηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή βοηθός ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίου με ισχύ γεννήτριας άνω των
750 kW. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με
ειδική εξέταση από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών,
— του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu
mašīnists»),
1. Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

▼M2

2. Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
13 ετών, περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12
μηνών ως μηχανικός ψυκτικού εξοπλισμού. Η επαγγελματική
εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την
αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που
έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών,
— στις Κάτω Χώρες:
— κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) [(με συμπληρωματική εκπαίδευση)
(«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»)], και το
διπλωματούχο μηχανοδηγό («diploma motordrijver») (παράκτιου
πλοίου), περιλαμβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των
οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική επαγγελματική σχολή
ολοκληρώνεται με περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα μηνών,

▼M8

— για τον αξιωματικό συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού
VTS («VTS-functionaris»), 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,
— στη Ρουμανία:
— του πηδαλιούχου II/ 4 ST CW («timonier maritim»):
1. πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών,
2. α) κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού επάρκειας ναυτικού
(ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής)· έχει ολοκληρώσει περίοδο ναυτικής υπηρεσίας 24 μηνών ως ναυτικός
επί ποντοπόρων πλοίων, από τους οποίους τουλάχιστον 12
μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας, έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένα μαθήματα για την προαγωγή του σε
εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες),
β) ή κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού επάρκειας ναυτικού
(ναυτικές σπουδές δευτεροβάθμιας σχολής) και κάτοχος
πιστοποιητικού επάρκειας ραδιοτηλεγραφητή, τεχνικού
χειριστή στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη
ναυτιλία· έχει ολοκληρώσει περίοδο ναυτικής υπηρεσίας
24 μηνών ως ναυτικός και ως ραδιοτηλεγραφητής, τεχνικός
χειριστής στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη
ναυτιλία, ή ως χειριστής GMDSS-GOC· έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένα μαθήματα για την προαγωγή του σε
εκτελεστικό επίπεδο (7 ημέρες),

▼B

και που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης STCW
(διεθνής σύμβαση του 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλομένων, τη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και χρήσεως φυλακών).
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β) Θαλάσσια Αλιεία
στη Γερμανία
η εκπαίδευση του:
— πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας («Kapitän BG/Fischerei»),
— πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης («Kapitän BK/Fischerei»),
— αξιωματικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας
(«Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),
— αξιωματικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας
(«Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei»)·
στις Κάτω Χώρες
η εκπαίδευση:
— του αρχηγού της φυλακής γεφύρας μηχανικού V («stuurman werktuigkundige V»),
— του μηχανικού
visvaart»),

IV

αλιευτικού

πλοίου

(«werktuigkundige

IV

— του αρχηγού της φυλακής γεφύρας IV αλιευτικού πλοίου («stuurman
werktuigkundige VI»),
— του αρχηγού της φυλακής γεφύρας μηχανικού VI («stuurman IV
werktuigkundige VI»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:
— στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου
περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών
και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση επαγγέλματος δύο ετών,
— στις Κάτω Χώρες, κύκλος σπουδών που ποικίλλει μεταξύ 13 και 15
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή, η οποία ολοκληρώνεται με μια περίοδο
εξάσκησης του επαγγέλματος 12 μηνών,
και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Torremolinos
(διεθνής σύμβαση του 1977, για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων).
4. Τεχνικός τομέας

▼A2

στην Τσεχική Δημοκρατία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου («autorizovaný
technik, autorizovaný stavitel»),
που αντιπροσωπεύει εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση
που περιλαμβάνει 4 έτη δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που
ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška» (δευτεροβάθμια τεχνική
σχολή) και 5 έτη επαγγελματικής πείρας που ολοκληρώνεται με εξετάσεις επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση των επιλεγμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον οικοδομικό τομέα (σύμφωνα με το
Νόμο αριθ. 50/1976 Sb. (νόμος περί οικοδομικής) και το Νόμο
αριθ. 360/1992 Sb).
— του οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),
που αντιπροσωπεύει δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει οκταετή τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τετραετή
τουλάχιστον επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμπληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška» και ολοκληρώνεται με κρατικές
εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχημάτων.
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— του τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»)
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε
δευτεροβάθμια σχολή μηχανικών ή ηλεκτρονικών, και που ολοκληρώνεται με εξετάσεις«maturitní zkouška».
— του εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»),
άτομο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορίας ή μηχανών που ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška».
— του κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων με κινητήρα («Kontrolní technik STK»),
άτομο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται με «maturitní zkouška».
Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής πρακτικής· το άτομο
πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο και να
έχει ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον κρατικό τεχνικό διάρκειας
τουλάχιστον 120 ωρών καθώς και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις,
— του μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων («Mechanik měření
emisí»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης·
συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška». Επίσης, ο αιτών πρέπει
να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική
κατάρτιση «μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων» διάρκειας 8
ωρών και να υποβάλλεται με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.
— του πλοιάρχου Κλάσης I («Kapitán I. třídy»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ολοκληρώνονται με εξέταση
«maturitní zkouška» και εξετάσεις μετά τις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελματική αυτή εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από τετραετή επαγγελματική άσκηση που ολοκληρώνεται με
εξετάσεις.
— του συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor
památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών εάν πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον
τομέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 12 ετών σε συναφή τομέα, συν
5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας
τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní
zkouška», ή 8 έτη επαγγελματικής πείρας στην περίπτωση δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που καταλήγει σε τελικές εξετάσεις
μαθητείας.
— του συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία
μουσεία και πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων
(«restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou
uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních
hodnoty»),

και περιέχονται σε
πολιτιστικής αξίας
památkami a jsou
předmětů kulturní
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που αντιπροσωπεύει 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 «maturitní zkouška».
— του διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»),
που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης·
συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška» και τουλάχιστον πενταετή
πείρα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία.
— του προϊσταμένου
odstřelů»)

τεχνολογίας

εκρηκτικών

(«Technický

vedoucí

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης·
ολοκλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška»,
που ακολουθείται από:
— 2 έτη ως μηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες
δραστηριότητες) και 1 έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες
δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάμηνο ως βοηθός μηχανικού
ανατινάξεων,
— 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται
από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Νομαρχιακής Αρχής Ορυχείων,
— τουλάχιστον έξι μήνες πρακτική εξάσκηση στον τομέα του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ανατινάξεων σημαντικού μεγέθους,
— 32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από
εξετάσεις ενώπιον της Τσεχικής Αρχής Ορυχείων·

▼B

στην Ιταλία
η εκπαίδευση του:
— του γεωμέτρη («geometra»),
— του αγροτοτεχνικού («perito agrario»),

▼M1

__________
__________

▼B

που αντιπροσωπεύουν κύκλους τεχνικών δευτεροβαθμίων σπουδών
συνολικής διάρκειας 14 τουλάχιστον ετών εκ των οποίων οκτώ έτη
υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ
των οποίων τρία έτη σπουδών με άξονα το επάγγελμα και που πιστοποιούνται με την εξέταση του τεχνικού baccalauréat και συμπληρώνονται,
— στην περίπτωση του γεωμέτρη:
είτε με περίοδο πρακτικής άσκησης δύο τυλάχιστον ετών σε επαγγελματικό γραφείο,
είτε με επαγγελματική πείρα πέντε ετών,

▼M1

▼B
▼A2

— στην περίπτωση των αγροτεχνικών με την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών,
συνοδευομένης από κρατικές εξετάσεις·
στη Λετονία
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η εκπαίδευση στους τομείς:
— του μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού («vilces līdzekļa
vadītāja (mašīnista) palīgs»),
— πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών
— που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12
ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαγγελματική
κατάρτιση που ολοκληρώνεται με ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για
5 έτη·

▼B

στις Κάτω Χώρες
η εκπαίδευση:
— δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder»),

▼M2

— κατασκευαστική οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης:
— 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 εκπαίδευσης,
— στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus») συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης
πλήρους απασχόλησης και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής
απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης στον τομέα της κατασκευής οδοντικών
προθέσεων, και πιστοποιείται με εξετάσεις.

▼A1

Στην Αυστρία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του δασοκόμου («Förster»),
— του τεχνικού γραφείου («Technisches Büro»),
— της εκμίσθωσης εργατικού δυναμικού («Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe»),
— της εξεύρεσης εργασίας («Arbeitsvermittlung»),
— της παροχής επενδυτικών συμβουλών («Vermögensberater»),
— των ιδιωτικών ντετέκτιβ («Berufsdetektiv»),
— των ιδιωτικών φυλάκων («Bewachungsgewerbe»),
— των κτηματομεσιτών («Immobilienmakler»),
— των διαχειριστών ακινήτων («Immobilienverwalter»),

▼M7

__________
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— των οργανωτών οικοδομικών έργων («Bauträger) (Bauorganisator,
Baubetreuer»),
— των εισπρακτόρων χρεών («Inkassoinstitut»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκαπέντε τουλάχιστον ετών, αποτελούμενο από πενταετή
υποχρεωτική σχολική φοίτηση ακολουθούμενη από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση σε μέση τεχνική ή εμπορική σχολή επιστεφόμενη από
εξετάσεις τεχνικού ή εμπορικού απολυτηρίου (matura), και επιπλέον
διετή τουλάχιστον κατάρτιση και εκπαίδευση στον τόπο εργασίας, επιστεφόμενη από επαγγελματικές εξετάσεις,,
— ασφαλιστικού συμβούλου («Berater in Versicherungsangelegenheiten»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαπέντε
ετών, που συμπεριλαμβάνουν εξαετή κατάρτιση στα πλαίσια
διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε τριετή περίοδο μαθητείας
και σε τριετή περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται από εξετάσεις,,
— του σχεδιαστή κτιρίων («Planender Baumeister»),
— του σχεδιαστή ξύλινων κατασκευών («Planender Zimmermeister»),
που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ
τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση, υποδιαιρούμενη σε τετραετή περίοδο φοίτησης σε
μέση τεχνική σχολή και σε πενταετή περίοδο επαγγελματικής πρακτικής
και άσκησης, και επιστεφόμενη από εξετάσεις που δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα, να καταρτίζει
μαθητευόμενους, στο μέτρο που η κατάρτιση αφορά το δικαίωμα να
σχεδιάζουν κτίρια, να κάνουν τεχνικούς υπολογισμούς και να εποπτεύουν τις οικοδομικές εργασίες («το προνόμιο της Μαρίας Θηρεσίας»).

▼M7

▼A2

— του εμπορικού λογιστή («Gewerblicher Buchhalter»), σύμφωνα με το
Gewerbeordnung 1994 (Νόμος για το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη
βιομηχανία του 1994),
— του ελεύθερου επαγγελματία λογιστή («Selbständiger Buchhalter»),
σύμφωνα με το Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe
1999 (Νόμος για τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας λογιστικής του 1999)·
στην Πολωνία
η εκπαίδευση στους τομείς:
— του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με
κινητήρα σε τοπικό σταθμό ελέγχου οχημάτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),
που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και τριετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων
ή σε γκαράζ, και καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον έλεγχο
αξιοπιστίας κινητήρων και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.
— του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με
κινητήρα σε νομαρχιακό σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta
przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji
kontroli pojazdów»),
που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και τετραετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, και καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον
έλεγχο αξιοπιστίας κινητήρων και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.
— του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με
κινητήρα σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta wykonujący
badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),
που αντιπροσωπεύει:
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οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή
οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη οκταετή
πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, και καλύπτει συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βασική
και ειδικευμένη κατάρτιση, με εξετάσεις μετά από κάθε φάση. Η
διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιμέρους εκπαιδεύσεων
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης κατάρτισης για τον τεχνικό προσδιορίζονται χωριστά στο κανονισμό του Υπουργού Υποδομών, της
28ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά
με τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, στοιχείο 1769).
— του διαχειριστού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»),
που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως
διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 45 ημερών και επιτυχία
στις σχετικές εξετάσεις, ή
οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές
και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 63 ημερών και επιτυχία στις σχετικές
εξετάσεις.

▼B

5. Εκπαιδεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως «National
Vocational Qualifications» ή ως «Scottish Vocational Qualifications»
Οι εκπαιδεύσεις του:

▼M3
▼B

__________
— ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων («Mine electrical engineer»),
— μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων («Mine mechanical engineer»),

▼M4

__________

▼M3

__________

▼B

— ειδικού θεραπευτικής οδόντων («Dental therapist»),
— ειδικού υγιεινής οδόντων («Dental hygienist»),
— οπτικού («Dispensing optician»),
— επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων («Mine deputy»),
— κατ' επάγγελμα συνδίκου («Insolvency practitioner»),
— αναγνωρισμένου
conveyancer»),

▼M3
▼B

ειδικού

μεταβιβάσεων

ακινήτων

(«Licensed

__________
— α' αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («First
mate - Freingt/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»),

▼M4

▼M7

__________
— τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων («Certified technically
competent person in waste management»),
— αναγνωρισμένου νοσηλευτή κτηνιατρικής («listed veterinary nurse»),

▼B
που οδηγούν σε τίτλους που αναγνωρίζονται ως «National vocational Quali__________ ◄ ή που αναγνωρίζονται στη
fications» (NVQ), ►M4
Σκωτία ως «Scottisch 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 ευρέος 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 ευρέος φάσματος σύνθετων, τεχνικών
ή ειδικών καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα
σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του
επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που
εκτελούν άλλα πρόσωπα και την κατανομή των πόρων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 3 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση
Στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι κατοχυρωμένες νομοθετικά εκπαιδεύσεις που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων
__________ ◄ και που αποτελούν «National Vocational
εγκεκριμένων ►M4
Qualifications» (NVQ) ή που εγκρίνονται στη Σκωτία ως «Skottish 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 ευρέος 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 ευρέος φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή
ειδικών καθηκόντων σε πολυποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική
προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα και την
κατανομή των πόρων.

▼M1

Στη Γερμανία
οι ακόλουθες νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις:
— οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις που προετοιμάζουν για το
επάγγελμα των τεχνικών βοηθών [«technischer/technische Assistent(in)»]
και των εμπορικών βοηθών [«kaufmännischer/kaufmännische Assistent
(in)»], τα κοινωνικά επαγγέλματα («soziale Berufe»), καθώς και για το
επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και φωνής [«staatlich geprüfter
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] με κρατικό δίπλωμα, συνολικής
διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («mittlerer
Bildungsabschluß») και που περιλαμβάνουν:
— είτε τουλάχιστον τρία έτη (1) επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική
σχολή («Fachschule») που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται
ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών που πιστοποιείται με
εξετάσεις,
— είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική
σχολή («Fachschule»), η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός
έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα,
— είτε τουλάχιστον δύο έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή
(«Fachschule»), η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται
με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε
εγκεκριμένο ίδρυμα,
— οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις για τεχνικούς [«Techniker(in)»),
οικονομικούς επιχειρήσεων («Betriebswirt(in)»] σχεδιαστές [«Gestalter(in)»]
και οικογενειακούς συμβούλους [«Familienpfleger(in)»] που κατέχουν
κρατικό δίπλωμα [«staatlich geprüft»], συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16
ετών, που προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης ή ισότιμη εκπαίδευση (τουλάχιστον εννέα ετών), καθώς και την
επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε επαγγελματική σχολή («Berufsschule»)
τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει, μετά από επαγγελματική
πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον δύο ετών, εκπαίδευση πλήρους
απασχόλησης κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών ή εκπαίδευση
μερικής απασχόλησης ισότιμης διάρκειας,
(1) Η ελάχιστη διάρκεια των τριών ετών μπορεί να μειωθεί σε δύο έτη εάν ο
ενδιαφερόμενος κατέχει τον τίτλο που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο [το «Abitur»] (δεκατρία έτη προηγούμενης εκπαίδευσης), ή τον απαραίτητο
τίτλο για την πρόσβαση στις «Fachhochschulen» [«Fachhochschulreife»], (δώδεκα έτη
προηγούμενης εκπαίδευσης).
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— οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
δεκαπέντε ετών, που προϋποθέτουν κατά γενικό κανόνα, την ολοκλήρωση
της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης (ελαχίστης διάρκειας εννέα ετών)
και μια επαγγελματική εκπαίδευση (γενικά τρία έτη) και οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, μια πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον δύο ετών
(γενικά τρία έτη) καθώς και μια εξέταση στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προετοιμασία της οποίας λαμβάνονται, κατά γενικό κανόνα,
συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα είτε παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση
(τουλάχιστον 1 000 ώρες) είτε με πλήρη απασχόληση (τουλάχιστον ένα έτος).
Οι αρχές της Γερμανίας κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης των σχετικών με το παρόν παράρτημα

▼M2

Στις Κάτω Χώρες
Οι ακόλουθες νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις:
— Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
15 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και τέσσερα έτη είτε μέσης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («MAVO») είτε προπαρασκευαστικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης («VBO») ή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερου
επιπέδου, και που απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή τετραετούς
διάρκειας σε σχολή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης («MBO»), που
πιστοποιούνται με εξετάσεις.
— Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης («VBO») ή ανωτέρου επιπέδου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την ολοκλήρωση
επαγγελματικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστημα
μαθητείας, εκ των οποίων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα θεωρητικής
διδασκαλίας σε σχολή και τις υπόλοιπες μέρες πρακτική εκπαίδευση σε
κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε επιχείρηση, που πιστοποιείται με
εξετάσεις δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου.
Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.
Στην Αυστρία
— Εκπαιδεύσεις σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές («Berufsbildende Höhere
Schulen») και ανώτερα 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 εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ
των οποίων πέντε έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με
τελική εξέταση, η επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής
επάρκειας.
— Εκπαιδεύσεις σε σχολές αρχιτεχνικών («Meisterschulen»), τάξεις
αρχιτεχνιτών («Meisterklassen»), σχολές αρχιτεχνιτών βιομηχανίας («Werkmeisterschulen») ή σχολές οικοδόμων («Bauhandwerkerschulen»), η
διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ
των οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία
έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη
εκπαίδευσης σε επιχείρηση και παράλληλα σε επαγγελματική σχολή
(«Berufsschule»), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την
επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε
σχολή αρχιτεχνιτών («Meisterschule»), τάξεις αρχιτεχνιτών («Meisterklassen»), σχολή αρχιτεχνιτών βιομηχανίας («Werkmeisterschule») ή σχολή
οικοδόμων («Bauhandwerkerschule»). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής εξάσκησης, που είτε προηγούνται των
εκπαιδεύσεων στα εν λόγω ιδρύματα είτε συνοδεύονται από σπουδές μερικής
απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών).
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Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο
των εκπαιδεύσεων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

