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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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▼B
ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το
κράτος μέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, στην επικράτειά του, από την κατοχή
καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων (στο εξής αναφερόμενο ως
το «κράτος μέλος υποδοχής») αναγνωρίζει, για την ανάληψη και την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη (στο εξής
αναφερόμενα ως «κράτη μέλη καταγωγής») δίνοντας στον κάτοχό τους
το δικαίωμα να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα.
▼M9
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους κανόνες που αφορούν τη
μερική πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και την ανα
γνώριση επαγγελματικών πρακτικών ασκήσεων που πραγματοποιούνται
σε άλλο κράτος μέλος.
▼B
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους
ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε
κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά προ
σόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμ
βανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
▼M9
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση εκτός του κράτους
καταγωγής.
▼B
2.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει, σύμφωνα με τις κανονι
στικές ρυθμίσεις του, την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλ
ματος στην επικράτειά του, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος
1 στοιχείο α), στους υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγ
γελματικών προσόντων τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος.
Όσον αφορά τα επαγγέλματα που εμπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III,
αυτή η πρώτη αναγνώριση πρέπει να συντελείται στο πλαίσιο των
ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο.
3.
Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα
έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές
ρυθμίσεις που σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματι
κών προσώπων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της παρού
σας οδηγίας.
▼M9
4.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους συμβολαιογράφους που
διορίζονται με επίσημη πράξη της Διοίκησης.
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▼B
Άρθρο 3
Ορισμοί
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται:

α) ως «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», η επαγγελματική δρα
στηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των
οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης
εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελμα
τικών προσόντων· ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγ
γελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστι
κών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκρι
μένο επαγγελματικό προσόν. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει
εφαρμογή, επάγγελμα αναφερόμενο στην παράγραφο 2 εξομοι
ώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα·
β) ως «επαγγελματικά προσόντα», τα προσόντα που πιστοποιούνται
από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται
στο άρθρο 11, στοιχείο α), εδάφιο (i) ή/και από επαγγελματική
πείρα·
γ) ως «τίτλος εκπαίδευσης», τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι
τίτλοι που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει
οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατω
θείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο
λόγο, στην Κοινότητα. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρμογή,
τίτλος εκπαίδευσης αναφερόμενος στην παράγραφο 3 εξομοιώνεται
προς τίτλο εκπαίδευσης·
δ) «αρμόδια αρχή», οιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιο
δοτηθεί ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει
τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς
και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία·
ε)

ως «νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση», κάθε εκπαίδευση η
οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση συγκεκριμένου
επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως
συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος.
Η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του επαγγέλ
ματος ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή
έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής·

▼M9
στ) «επαγγελματική εμπειρία» η πραγματική και νόμιμη άσκηση πλή
ρους απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής απασχόλησης του σχετι
κού επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος·
▼B
ζ)

ως «πρακτική άσκηση προσαρμογής», η άσκηση νομοθετικά κατο
χυρωμένου 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 κανό
νες της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησής της καθώς και το
νομικό καθεστώς του ασκούμενου μετανάστη καθορίζονται από την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
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▼B
Το καθεστώς του οποίου απολαύει εντός του κράτους μέλους υπο
δοχής ο ασκούμενος, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα παραμονής, τις
υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, τις απο
ζημιώσεις και τις αποδοχές, καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του
εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο·
▼M9
η) «δοκιμασία επάρκειας», δοκιμασία που αφορά αποκλειστικά τις
επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αιτούντος,
διενεργείται δε ή αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κρά
τους μέλους υποδοχής με σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα του
αιτούντος να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο εν
λόγω κράτος μέλος.
Για τη διενέργεια της δοκιμασίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές, με
βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος μέλος
υποδοχής με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο
των τομέων γνώσεων οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή
από άλλους τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.
Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός
ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος
καταγωγής ή στο κράτος μέλος προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή
καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ αυτών που περι
λαμβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος
στο κράτος μέλος υποδοχής. Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης
να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει για τις εν λόγω
δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής.
Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας, καθώς και το
νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται, στο κράτος μέλος υποδοχής,
ο αιτών που επιθυμεί να ετοιμαστεί για τη δοκιμασία επάρκειας στο
εν λόγω κράτος μέλος, καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του εν
λόγω κράτους μέλους·
▼B
θ) ως «διευθυντής επιχείρησης», κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει σε
επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου:
i) είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή υποκαταστήματος
επιχείρησης,
ii) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή του επιχειρηματία ή του διευ
θυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγο
νται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του
διευθυντή της επιχείρησης ή,
iii) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με
καθήκοντα εμπορικής ή/και τεχνικής φύσεως και υπεύθυνου για
ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης.
▼M9
ι)

«επαγγελματική πρακτική άσκηση» με την επιφύλαξη του άρθρου
46, παράγραφος 4, μια περίοδος επαγγελματικής πρακτικής άσκη
σης υπό επίβλεψη, υπό τον όρο ότι αποτελεί προϋπόθεση για την
πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλή
ρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος·
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▼M9
ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα» ένα ηλεκτρονικό πιστοποι
ητικό με το οποίο αποδεικνύεται είτε ότι ο επαγγελματίας πληροί
όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών σε ένα
κράτος μέλος υποδοχής σε προσωρινή και περιστασιακή βάση είτε
η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για εγκατάσταση σε ένα
κράτος μέλος υποδοχής·
ιβ) «διά βίου μάθηση» κάθε γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαί
δευση και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και άτυπη μάθηση
που έχει λάβει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επαγγελμα
τική δεοντολογία·
ιγ) «επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος» λόγοι οι οποίοι αναγνω
ρίζονται ως επιτακτικοί στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρω
παϊκής Ένωσης·
ιδ) «Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών
Μονάδων ή μονάδες ΕCTS» το σύστημα μονάδων για την ανώτατη
εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης
εκπαίδευσης.
▼B
2.
Εξομοιώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα το επάγ
γελμα που ασκείται από τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του παραρτή
ματος Ι.
Οι ενώσεις ή οργανώσεις που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο έχουν
ιδίως ως στόχο την προαγωγή και διατήρηση της στάθμης του οικείου
επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,
τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και χορη
γούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε κανόνες
επαγγελματικής συμπεριφοράς τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες, και
παρέχουν σ' αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντομογρα
φίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης.
▼M9
Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος παρέχει αναγνώριση σε ένωση ή
οργάνωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνει την Επιτρο
πή. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η ένωση ή η οργάνωση πληροί
τους όρους που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο. Προκειμένου να
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κανονιστικές εξελίξεις στα κράτη
μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ ώστε να ανανεώνει το παράρ
τημα I όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο
εδάφιο.
Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο
εδάφιο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να απορρί
ψει τη ζητηθείσα ανανέωση του παραρτήματος I.
▼B
3.
Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης κάθε τίτλος εκπαίδευσης
που χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο
συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του
κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 2, και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστο
ποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.
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Άρθρο 4
Αποτελέσματα της αναγνώρισης
▼M9
1.
Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το κράτος
μέλος υποδοχής παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτή
σουν, στο εν λόγω κράτος μέλος, πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το
οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής και να το
ασκούν στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως
και οι υπήκοοί του.
▼B
2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το επάγγελμα που επι
θυμεί να ασκήσει ο αιτών στο κράτος μέλος υποδοχής είναι το ίδιο με
εκείνο για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής,
εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.
▼M9
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μερική πρόσβαση σε
ένα επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής παρέχεται υπό τους όρους
που ορίζονται στο άρθρο 4στ.

Άρθρο 4α
Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα
1.
Τα κράτη μέλη εκδίδουν ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για
τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων κατόπιν αιτήματός τους και
με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει τις σχετικές εκτελε
στικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7.
2.
Όταν έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα μέσω σχετικών εκτελεστικών πράξεων
που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, ο ενδιαφερόμενος
κάτοχος επαγγελματικών προσόντων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει
αίτηση για μια τέτοια ταυτότητα ή να κάνει χρήση των διαδικασιών
που προβλέπονται στους τίτλους II και ΙΙΙ.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κάτοχος μιας ευρωπαϊκής
επαγγελματικής ταυτότητας επωφελείται από όλα τα δικαιώματα που
ορίζονται στα άρθρα 4β έως 4ε.
4.
Εάν ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να παράσχει υπη
ρεσίες σύμφωνα με τον τίτλο II, πλην αυτών που καλύπτονται από το
άρθρο 7 παράγραφος 4, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής
εκδίδει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα με τα άρθρα 4β
και 4γ. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, ανάλογα με την περί
πτωση, συνιστά τη δήλωση δυνάμει του άρθρου 7.
5.
Εάν ο κάτοχος ενός επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να εγκατα
σταθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι έως ΙΙΙα του
τίτλου ΙΙΙ ή να παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρα
φος 4, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ολοκληρώνει
όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες όσον αφορά τον ατομικό φάκελο του
αιτούντος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος πληροφό
ρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) (αρχείο ΙΜΙ), όπως προβλέπεται
στα άρθρα 4β και 4δ. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής
εκδίδουν την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα με τα
άρθρα 4β και 4δ.
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Για τους σκοπούς της εγκατάστασης, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελμα
τικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης συγκεκριμέ
νου επαγγέλματος εάν υπάρχουν απαιτήσεις εγγραφής ή άλλες διαδικα
σίες ελέγχου που έχουν τεθεί σε ισχύ στο κράτος μέλος υποδοχής ήδη
πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για το
εν λόγω επάγγελμα.

6.
Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των
αρχείων ΙΜΙ και την έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων.
Οι αρχές αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, αντικειμενική και
έγκαιρη επεξεργασία των αιτήσεων για ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυ
τότητες. Τα κέντρα υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 57β μπο
ρούν επίσης να ενεργούν υπό την ιδιότητα μιας αρμόδιας αρχής. Τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και τα κέντρα υπο
στήριξης ενημερώνουν τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των
υποψήφιων αιτούντων, σχετικά με τη λειτουργία και την προστιθέμενη
αξία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για τα επαγγέλματα
για τα οποία αυτή είναι διαθέσιμη.

7.
Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα αναγκαία
μέτρα για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων για τις
ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες για τα επαγγέλματα που πλη
ρούν τους όρους που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, περιλαμβανομένων μέτρων σχετικά με τη μορφή της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, την επεξεργασία των γραπτών
αιτήσεων, τις μεταφράσεις που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών για την
υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτό
τητας, τις λεπτομέρειες για τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 2 ή το παράρτημα VII για την υποβολή ολοκλη
ρωμένης αίτησης και τις διαδικασίες για την καταβολή και την επεξερ
γασία των πληρωμών για την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου επαγγέλμα
τος. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης μέσω εκτελεστικών πράξεων πώς,
σε ποιες περιπτώσεις και για ποια έγγραφα οι αρμόδιες αρχές μπορούν
να ζητήσουν επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 4β παράγραφος 3, του άρθρου 4δ παράγραφος 2 και του
άρθρου 4δ παράγραφος 3 για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για ένα
συγκεκριμένο επάγγελμα, μέσω της θέσπισης των σχετικών εκτελεστι
κών πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται σε όλες τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) υπάρχει σημαντική κινητικότητα ή εν δυνάμει σημαντική κινητικό
τητα στο συγκεκριμένο επάγγελμα·

β) τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκδηλώσει επαρκές ενδιαφέ
ρον·

γ) το επάγγελμα ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση με στόχο την άσκηση
του επαγγέλματος έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά σε σημαντικό
αριθμό κρατών μελών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικα
σία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.
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8.
Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες για διοι
κητικές διαδικασίες έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότη
τας είναι εύλογα, αναλογικά και αντίστοιχα με τις δαπάνες που υφί
στανται τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής και δεν αποτελούν
αντικίνητρο για την υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική
ταυτότητα.

Άρθρο 4β
Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και
δημιουργία ενός αρχείου ΙΜΙ
1.
Το κράτος μέλος υποδοχής επιτρέπει στον κάτοχο επαγγελματικών
προσόντων να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, που παρέχει η Επιτρο
πή, το οποίο δημιουργεί αυτομάτως ένα αρχείο ΙΜΙ για τον συγκεκρι
μένο αιτούντα. Όταν ένα κράτος μέλος καταγωγής επιτρέπει επίσης τις
γραπτές αιτήσεις, θέτει σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
δημιουργία του αρχείου ΙΜΙ, τυχόν πληροφορίες που πρέπει να απο
στέλλονται στον αιτούντα και την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελμα
τικής ταυτότητας.

2.
Οι αιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω των εγγράφων που
απαιτούνται από τις εκτελεστικές πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν με
βάση το άρθρο 4α παράγραφος 7.

3.
Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης
και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη απο
στολής κάποιου εγγράφου.

Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατα
γωγής εκδίδει κάθε αποδεικτικό πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει
της παρούσας οδηγίας. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής
επαληθεύει κατά πόσον ο υποψήφιος είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο
κράτος μέλος καταγωγής και αν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν
εκδοθεί στο κράτος μέλος καταγωγής είναι έγκυρα και αυθεντικά. Σε
περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους καταγωγής συμβουλεύεται τον αρμόδιο φορέα και μπο
ρεί να ζητήσει από τον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα των εγγρά
φων. Σε περίπτωση επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο αιτούντα, οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους
υποδοχής δεν δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου υποβολή των εγγρά
φων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

4.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων τις
τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση
της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληρο
φοριών που περιέχονται στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και
στο αρχείο ΙΜΙ, και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την
έκδοση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας στον κάτοχό
της, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας μεταφόρτωσής της ή
ενημέρωσης του αρχείου ΙΜΙ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπί
ζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο
58 παράγραφος 2.
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Άρθρο 4γ
Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για προσωρινή και
περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην των καλυπτόμενων από το
άρθρο 7 παράγραφος 4
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ελέγχει την
αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο αρχείο
IMI και, εντός τριών εβδομάδων, εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική
ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην
των καλυπτόμενων από το άρθρο 7 παράγραφος 4. Η εν λόγω προθε
σμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγρά
φων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου
μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο. Κατόπιν αποστέλ
λει την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα απευθείας στην αρμόδια
αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει σχετικά τον
αιτούντα. Το κράτος μέλος υποδοχής απαγορεύεται να ζητήσει
οιαδήποτε περαιτέρω δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τους επόμενους
18 μήνες.
2.
Η απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή
η μη έκδοση απόφασης εντός της περιόδου των τριών εβδομάδων που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να εφεσιβληθεί δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας.
3.
Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας επιθυ
μεί να παράσχει υπηρεσίες σε κράτη μέλη άλλα από εκείνα που ανα
φέρονταν αρχικά στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο εν
λόγω κάτοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανάλογη επέκταση. Εάν ο
κάτοχος επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του μετά το
πέρας της περιόδου των 18 μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
ενημερώνει την αρμόδια αρχή αναλόγως. Σε οιαδήποτε περίπτωση, ο
κάτοχος παρέχει επίσης πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές της κατά
στασης που τεκμηριώνεται στο αρχείο ΙΜΙ που ενδέχεται να απαιτη
θούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα
με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4α
παράγραφος 7. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απο
στέλλει την ενημερωμένη ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα στο
οικείο κράτος μέλος υποδοχής.
4.
Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ισχύει σε ολόκληρη την
επικράτεια όλων των οικείων κρατών μελών υποδοχής για όσο διά
στημα ο κάτοχός της διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός
του βάσει των εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχονται στο
αρχείο ΙΜΙ.
Άρθρο 4δ
Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για εγκατάσταση και για
προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει του
άρθρου 7 παράγραφος 4
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ελέγχει, εντός
ενός μηνός, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητι
κών εγγράφων που περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI για τους σκοπούς
της έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για εγκατάσταση
ή για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 4. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερο
μηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 4β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα
έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται
στο εν λόγω εδάφιο. Στη συνέχεια, διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στην
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Το κράτος μέλος κατα
γωγής ενημερώνει τον αιτούντα για την τύχη της αίτησης ενώ παράλ
ληλα διαβιβάζει την αίτηση στο κράτος μέλος υποδοχής.
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2.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16, 21 49α και 49β,
το κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγ
γελματική ταυτότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός μηνός από
την παραλαβή της αίτησης που διαβιβάστηκε από το κράτος μέλος
καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, το
κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, ή
τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος
μέλος καταγωγής, τις οποίες το κράτος μέλος καταγωγής παρέχει το
αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επι
φύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προ
θεσμία του ενός μηνός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

3.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και
στο άρθρο 14, ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει εάν θα εκδώσει
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ή εάν θα επιβάλει στον κάτοχο
επαγγελματικού τίτλου αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που διαβίβασε το κράτος μέλος
καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, το
κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, ή
τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος
μέλος καταγωγής, τις οποίες το κράτος μέλος καταγωγής παρέχει το
αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επι
φύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προ
θεσμία των δύο μηνών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

4.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής δεν λάβει τις απα
ραίτητες πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την έκδοση της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας είτε από το κράτος μέλος κατα
γωγής είτε από τον αιτούντα, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της ταυ
τότητας. Η άρνηση αιτιολογείται δεόντως.

5.
Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν λάβει απόφαση εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου ή δεν διοργανώσει δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο
7 παράγραφος 4, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θεωρείται ότι
έχει εκδοθεί και αποστέλλεται αυτόματα, μέσω του ΙΜΙ, στον κάτοχο
επαγγελματικού τίτλου.

Το κράτος μέλος υποδοχής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει κατά δύο
εβδομάδες τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3
για την αυτόματη έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.
Εξηγεί τον λόγο της παράτασης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
Η παράταση αυτή μπορεί να επαναληφθεί άπαξ και μόνο αν είναι
απολύτως αναγκαία, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια
υγεία ή την ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών.

6.
Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει το κράτος μέλος καταγωγής
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αντικαθιστούν τυχόν αιτήσεις για ανα
γνώριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
του κράτους μέλους υποδοχής.

7.
Οι αποφάσεις του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους
μέλους υποδοχής που εγκρίνονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 5
ή η μη έκδοση απόφασης από το κράτος μέλος καταγωγής μπορούν να
εφεσιβληθούν δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους.
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Άρθρο 4ε
Επεξεργασία και πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ευρωπαϊκή
επαγγελματική ταυτότητα
1.
Με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθωότητας, οι αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδο
χής ενημερώνουν εγκαίρως το αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες
που αφορούν πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές καταδίκες που αφορούν
απαγόρευση ή περιορισμό και που έχουν συνέπειες στην άσκηση των
δραστηριοτήτων του κατόχου της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότη
τας δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό τηρούν τους
κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προ
βλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1)
και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προ
στασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (2). Οι εν λόγω
ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη διαγραφή πληροφοριών που δεν είναι
πλέον απαραίτητες. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτό
τητας και οι αρμόδιες αρχές που έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο αρχείο
ΙΜΙ ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τυχόν αλλαγές. Η υποχρέωση
αυτή δεν θίγει την υποχρέωση προειδοποίησης που βαρύνει τα κράτη
μέλη δυνάμει του άρθρου 56α.
2.
Το περιεχόμενο των επικαιροποιήσεων πληροφοριών που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα του επαγγελματία·
β) το σχετικό επάγγελμα·
γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που εξέ
δωσε την απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης·
δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απαγόρευσης· και
ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγόρευσης.
3.
Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ
έχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και
του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Οι
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματι
κής ταυτότητας για το περιεχόμενο του αρχείου ΙΜΙ μετά από αίτημα
του κατόχου.
4.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή επαγγελ
ματική ταυτότητα περιορίζονται σε αυτές που είναι απαραίτητες για την
πιστοποίηση του δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει το επάγ
γελμα για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή, όνομα του κατόχου, επώνυμο,
ημερομηνία και τόπο γέννησης, επάγγελμα, τίτλους επαγγελματικής
εκπαίδευσης, και το εφαρμοστέο καθεστώς, εμπλεκόμενες αρμόδιες
αρχές, αριθμό ταυτότητας, χαρακτηριστικά ασφαλείας και αναφορά
ενός έγκυρου εγγράφου ταυτότητας. Στο αρχείο ΙΜΙ περιλαμβάνονται
πληροφορίες σχετικά με την κτηθείσα επαγγελματική εμπειρία ή τα
αντισταθμιστικά μέτρα που ίσχυσαν για τον κάτοχο της ευρωπαϊκής
επαγγελματικής ταυτότητας.
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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5.
Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο αρχείο ΙΜΙ
μπορούν να υποστούν επεξεργασία για όσο διάστημα χρειάζεται για
τον σκοπό της διαδικασίας αναγνώρισης αυτής καθεαυτής και ως απο
δεικτικό στοιχείο της αναγνώρισης ή της διαβίβασης της δήλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κάτοχος
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα
στιγμή και χωρίς κόστος για τον κάτοχο να ζητήσει τη διόρθωση ανα
κριβών ή ελλιπών στοιχείων ή τη διαγραφή και τον αποκλεισμό του
οικείου αρχείου ΙΜΙ. Ο κάτοχος ενημερώνεται για το δικαίωμά του
αυτό κατά τη στιγμή της έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυ
τότητας, και του γίνεται σχετική υπόμνηση στη συνέχεια ανά διετία. Η
υπόμνηση αποστέλλεται αυτομάτως μέσω του ΙΜΙ όταν η αρχική
αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα έχει υποβληθεί
μέσω του διαδικτύου.
Σε περίπτωση αίτησης για διαγραφή ενός αρχείου ΙΜΙ που συνδέεται με
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα που εκδόθηκε με σκοπό την
εγκατάσταση ή την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές του οικείου
κράτους μέλους υποδοχής παρέχουν στον κάτοχο επαγγελματικών προ
σόντων αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί την αναγνώριση των επαγ
γελματικών προσόντων του.
6.
Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και όλων των αρχείων
ΙΜΙ, οι σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θεωρούνται ως
υπεύθυνοι επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της
οδηγίας 95/46/ΕΚ. Όσον αφορά τις αρμοδιότητές της δυνάμει των
παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και την επεξεργασία δεδο
μένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζεται με αυτές, η Επιτροπή
θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπό την έννοια του
άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000,
σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (1).
7.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη υποδοχής
ορίζουν ότι οι εργοδότες, οι πελάτες, οι ασθενείς, οι δημόσιες αρχές και
άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και
την εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που προ
σκομίζει σε αυτούς ο κάτοχος της ταυτότητας.
Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τους κανόνες πρό
σβασης στο αρχείο ΙΜΙ, και τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την
επαλήθευση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστι
κές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προ
βλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

Άρθρο 4στ
Μερική πρόσβαση
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής παραχωρεί μερική
πρόσβαση σε μια επαγγελματική δραστηριότητα στην επικράτειά του
μόνον όταν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προ
σόντα προκειμένου να ασκεί στο κράτος μέλος καταγωγής την επαγ
γελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στο
κράτος μέλος υποδοχής·
(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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β) οι διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί
νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής και του νομοθετικά
ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής είναι τόσο
μεγάλες ώστε η εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων σημαίνει ότι ο
αιτών θα υποχρεούνταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται στο κράτος μέλος υπο
δοχής για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής·
γ) η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί αντικειμενικά να διαχωρι
στεί από άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο νομοθετικά ρυθ
μιζόμενο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
υποδοχής λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η επαγγελματική δραστηριότητα
μπορεί να ακολουθηθεί αυτόνομα στο κράτος μέλος καταγωγής.
2.
Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί εάν η σχε
τική απόρριψη δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού λόγου γενικού
συμφέροντος, ικανού να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπούμενου
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου.
3.
Οι αιτήσεις με σκοπό την εγκατάσταση σε κράτος μέλος υποδοχής
πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV του τίτλου III
σε περίπτωση εγκατάστασης στο κράτος μέλος υποδοχής.
4.
Οι αιτήσεις με σκοπό την παροχή προσωρινών και περιστασιακών
υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά επαγγελματικές
δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια
εξετάζονται σύμφωνα με τον τίτλο II.
5.
Κατά παρέκκλιση από το έκτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος
4 και του άρθρου 52 παράγραφος 1, η επαγγελματική δραστηριότητα
ασκείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους κατα
γωγής μετά την παραχώρηση της μερικής πρόσβασης. Το κράτος μέλος
υποδοχής μπορεί να απαιτεί τη χρήση αυτού του επαγγελματικού τίτλου
στις γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής. Επαγγελματίες που επω
φελούνται από μερική πρόσβαση επισημαίνουν με σαφήνεια στους απο
δέκτες υπηρεσιών το πεδίο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.
6.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που επω
φελούνται από την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών τους
προσόντων δυνάμει των κεφαλαίων II, III και ΙΙΙα του τίτλου III.
▼B
ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 5
Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
1.
Υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου,
καθώς και των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
μέλη δεν περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος
μέλος, για λόγους που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα:
α) εάν ο πάροχος είναι νομίμως εγκατεστημένος σε κράτος μέλος με
σκοπό να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα (στο εξής αναφερόμενο ως
το «κράτος μέλος εγκατάστασης») και
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β) σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου σε άλλο κράτος μέλος, εάν
έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα
ετών που προηγούνται της παροχής στο κράτος μέλος εγκατάστα
σης, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο
κράτος μέλος εγκατάστασης. Ο όρος για την άσκηση του επαγγέλ
ματος επί ένα έτος δεν εφαρμόζεται εάν το επάγγελμα είτε η εκπαί
δευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα.
▼B
2.
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται μόνο σε περί
πτωση που ο πάροχος μετακινείται στην επικράτεια του κράτους μέλους
υποδοχής προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστασιακά, το
επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1.
Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται
κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την
περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.
3.
Σε περίπτωση μετακίνησής του, ο πάροχος υπόκειται σε επαγγελ
ματικούς κανόνες, επαγγελματικού, καταστατικού ή διοικητικού χαρα
κτήρα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο
ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και σοβαρή επαγγελματική
αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και
την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι
οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τους επαγγελματίες που
ασκούν εκεί το ίδιο επάγγελμα.

Άρθρο 6
Απαλλαγές
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, το κράτος μέλος υποδοχής
απαλλάσσει τους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους
υπηρεσιών ιδίως από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους επαγγελ
ματίες που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του και οι οποίες αφορούν:
α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελ
ματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα. Προκειμένου να διευ
κολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην
επικράτειά τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, τα κράτη
μέλη δύνανται να προβλέπουν είτε προσωρινή εγγραφή που γίνεται
αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή
επαγγελματικό οργανισμό, υπό τον όρο ότι οι διαδικασίες αυτές
δεν καθυστερούν ούτε περιπλέκουν με οποιοδήποτε τρόπο την
παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για
τον πάροχο υπηρεσιών. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει στη σχετική
επαγγελματική οργάνωση ή φορέα, αντίγραφο της δήλωσης και,
ενδεχομένως, της ανανέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγρα
φος 1, συνοδευόμενη, για τα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία και ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 4, ή τα οποία αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμει του τίτλου
ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2 και τούτο συνιστά αυτόματη προσωρινή
εγγραφή ή τυπική προσχώρηση για το στόχο αυτό·
β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου,
ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των
ασφαλισμένων.
Πάντως, ο πάροχος ενημερώνει τον αναφερόμενο ανωτέρω στο στοιχείο
β) φορέα, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.
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Άρθρο 7
Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο, κατά την
πρώτη του μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να παράσχει
υπηρεσίες, να πληροφορεί σχετικά την αρμόδια για το οικείο επάγγελμα
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, με προηγούμενη γραπτή δήλωση
που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές
εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον
αφορά την επαγγελματική ευθύνη. Η εν λόγω δήλωση ανανεώνεται
άπαξ ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή
ευκαιριακά υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια
αυτού του έτους. Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με
οιοδήποτε μέσον.
2.
Επί πλέον, κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση
ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγρα
φα, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η δήλωση να συνοδεύεται από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου·
β) βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος
μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του
έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δρα
στηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης·
γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων·
▼M9
δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
στοιχείο β), την απόδειξη με κάθε μέσον ότι ο πάροχος έχει ασκή
σει τις εν λόγω δραστηριότητες επί ένα τουλάχιστον έτος στο διά
στημα των δέκα προηγούμενων ετών·
ε)

για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, στον υγειονομικό
τομέα και για επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση
ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα παιδικής μέριμνας
και προσχολικής εκπαίδευσης, εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί
για τους πολίτες του βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή
οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή
ποινικών καταδικών·

στ) για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των ασθε
νών, δήλωση σχετικά με τις γλωσσικές γνώσεις του αιτούντος που
απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος
υποδοχής·
ζ)

για επαγγέλματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες που αναφέρο
νται στο άρθρο 16 και τα οποία είχαν κοινοποιηθεί από ένα κράτος
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2, πιστοποιητικό σχε
τικά με τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορη
γείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών.

2α.
Η υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης από τον πάροχο υπηρε
σιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχει στον εν λόγω πάροχο
δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή άσκη
σης της εν λόγω δραστηριότητας σε όλη την εδαφική επικράτεια του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει
τις πρόσθετες πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 σχε
τικά με τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών εάν:
α) το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο σε τμήματα της επικρά
τειας του εν λόγω κράτους μέλους με διαφορετικό τρόπο·
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β) εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε όλους τους υπηκόους
του εν λόγω κράτους μέλους·
γ) οι διαφορές στον εν λόγω κανονισμό δικαιολογούνται από επιτακτι
κούς λόγους γενικού συμφέροντος σχετιζομένους με τη δημόσια
υγεία ή ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών· και
δ) το κράτος μέλος δεν διαθέτει άλλα μέσα συλλογής των πληροφο
ριών αυτών.
▼B
3.
Η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού
τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος
μέλος υφίσταται νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος για την οικεία επαγ
γελματική δραστηριότητα. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσημη
ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εγκατάστασης,
ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με τον επαγγελματικό τίτλο
του κράτους μέλους υποδοχής. Σε περίπτωση που ο εν λόγω επαγγελ
ματικός τίτλος δεν υφίσταται στο κράτος μέλος εγκατάστασης, ο πάρο
χος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσημη ή σε μία από τις
επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Κατ' εξαίρεση, η υπηρε
σία παρέχεται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους
υποδοχής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο
ΙΙΙ.
▼M9
4.
Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομο
θετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει
των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα του τίτλου III, η αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους υποδοχής μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο
εν λόγω προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο εφόσον αποσκοπεί
στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέ
κτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του
παρόχου και εφόσον ο έλεγχος δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Εντός ενός μηνός το πολύ από την παραλαβή της δήλωσης και των
συνοδευτικών εγγράφων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η
αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφαση της:
α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα,
β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα:
i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκι
μασία επάρκειας, ή
ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.
Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο,
η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο εντός της ίδιας προθεσμίας
σχετικά με την αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός
μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση οριστικοποιείται το
αργότερο εντός δύο μηνών μετά την επίλυση της δυσκολίας.
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Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προ
σόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στο κράτος μέλος
υποδοχής, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλα
βής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί
μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου μάθησης για τις
οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, το κρά
τος μέλος υποδοχής οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα
να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
που του έλειπαν. Το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει απόφαση σε
αυτή τη βάση εάν θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. Εν πάση περι
πτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός ενός
μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ’
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου.
Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αρμόδιας αρχής εντός των προθε
σμιών που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, οι υπηρεσίες είναι
δυνατόν να παρασχεθούν.
Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα επαγγελματικά προ
σόντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών
πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους
υποδοχής.
▼B
Άρθρο 8
Διοικητική συνεργασία
▼M9
1.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν, σε
περίπτωση αιτιολογημένων αμφιβολιών, να ζητήσουν από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πλη
ροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την
ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών
ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αποφασίσουν να ελέγ
ξουν τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, μπορούν να
ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης
πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης του παρόχου υπη
ρεσιών στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση ουσιωδών
διαφορών, πιθανόν ζημιογόνων για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια. Οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης παρέχουν τις σχετι
κές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 56. Σε περίπτωση μη ρυθμιζό
μενων νομοθετικά επαγγελμάτων στο κράτος μέλος καταγωγής, τα κέν
τρα υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 57β μπορεί επίσης να
παράσχει αυτές τις πληροφορίες.
▼B
2.
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ανταλλαγή όλων των απαι
τούμενων πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται καταλλήλως όλες οι
καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας. Οι αποδέ
κτες υπηρεσίας ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας.

Άρθρο 9
Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας
Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελ
ματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου
εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους υποδοχής μπορούν να ζητούν από τον πάροχο, κατά περίπτωση,
να παράσχει στον αποδέκτη τις υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες:
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α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο
ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμέ
νος και τον αριθμό μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης
της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο·
β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο
κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής
αρχής·
γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος ο πάροχος·
δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον
τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο
χορηγήθηκε·
ε)

εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή
ΦΠΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου που αναφέρεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 17 Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρα
τών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό
σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική
βάση (1)·

στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα
προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελμα
τική ευθύνη.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης
Άρθρο 10
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα που δεν καλύ
πτονται από τα κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, καθώς και στις
ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών, για συγκεκριμένους και
εξαιρετικούς λόγους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα ανωτέρω κεφάλαια:
α) για τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV, όταν ο μετανάστης
δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 17, 18 και 19·
β) για ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, ειδικευμένους ιατρούς, νοσοκό
μους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευμέ
νους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς
και αρχιτέκτονες, όταν ο μετανάστης δεν πληροί τις απαιτήσεις
ουσιαστικής και νόμιμης επαγγελματικής άσκησης που αναφέρο
νται στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39, 43 και 49·
γ) για αρχιτέκτονες, όταν ο μετανάστης είναι κάτοχος τίτλου εκπαί
δευσης που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, σημείο 5.7·
(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 35).
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δ)

υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 παράγραφος 1, 23 και 27, για
ιατρούς, νοσοκόμους, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές,
φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου
εκπαίδευσης ειδικότητος και οι οποίοι πρέπει να έχουν λάβει
μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμ
βανομένων στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1, αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση
της συγκεκριμένης ειδικότητας·

ε)

για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη και ειδικευμέ
νους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδι
κότητος και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την
απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V,
σημείο 5.2.2, όταν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κρά
τος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες
ασκούνται από ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαι
δευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη·

στ) για ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως
νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, όταν ο μετανάστης
ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές
επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύ
θυνους για γενική περίθαλψη, ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν
έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη
ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαί
δευσης ειδικότητος και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαί
δευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο
παράρτημα V, σημείο 5.2.2·
▼B
ζ)

για τους μετανάστες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3,
παράγραφος 3.
Άρθρο 11
Επίπεδα προσόντων

▼M9
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13 και του άρθρου 14
παράγραφος 6, ορίζονται τα ακόλουθα επίπεδα επαγγελματικών προσό
ντων:
▼B
α) βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετι
κές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους,
βάσει:
i) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή
διπλώματος κατά την έννοια των στοιχείων β), γ), δ) ή ε) ή
ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης
του επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με πλήρη απασχόληση
επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με
μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία,
ii) είτε γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις.
β) πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
i) είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο σπουδών ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλον από εκείνους περί των
οποίων το στοιχείο γ) ή/και με την επιπλέον αυτού του κύκλου
σπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλ
ματος,
ii) είτε τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου
ενδεχομένως με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης
από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο i) ή/και με την επι
πλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούμενη πρακτική
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος·
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γ) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:
i) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την
αναφερόμενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρα
κολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά
κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθ
μιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή
ανώτερη εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής
εκπαίδευσης στο δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και
την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μετα
δευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,
▼M9
ii) νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή, στην περί
πτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, κύκλος επαγ
γελματικής εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, με ικανότητες
που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες για το επίπεδο β, ισότιμος
με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο i), εφό
σον η εν λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό
επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου
ευθυνών και καθηκόντων, με την προϋπόθεση ότι το δίπλωμα
συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κράτους μέλους καταγωγής·
δ) δίπλωμα που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον
τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας
υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί επιπλέον
να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS, σε πανεπιστή
μιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού
εκπαιδευτικού επιπέδου, και, εάν συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή
ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων
σπουδών·
ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών
ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το
οποίο μπορεί επιπλέον να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων
ECTS, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο
ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν συντρέχει περίπτωση, την επι
τυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων
σπουδών.
__________
▼B
Άρθρο 12
Εξομοιούμενη εκπαίδευση
▼M9
Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του
άρθρου 11, ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαί
δευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια
αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαί
δευσης εντός της Ένωσης, υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής παρακο
λούθησης, στο πλαίσιο ή εκτός επίσημων προγραμμάτων, έχει αναγνω
ριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και
παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης
επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την άσκηση του επαγγέλματος.
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Εξομοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδι
ους όρους με τους προβλεπόμενους στο πρώτο εδάφιο, κάθε επαγγελ
ματικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους
καταγωγής σχετικά με την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλματος,
παρέχει στον κάτοχό του κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει των εν λόγω
διατάξεων. Τούτο ισχύει ιδίως εάν το κράτος μέλος καταγωγής αυξήσει
το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισδοχή σε επάγγελμα
και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει παλαιότερα εκπαιδευθεί
κατά τρόπον που δεν ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις, απολαμβάνει
κεκτημένα δικαιώματα λόγω εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων· στην περίπτωση αυτή η παλαιότερη εκπαίδευση
θεωρείται από το κράτος μέλος υποδοχής, για τους σκοπούς της εφαρ
μογής του άρθρου 13, αντίστοιχη με το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης.
▼M9
Άρθρο 13
Προϋποθέσεις αναγνώρισης
1.
Εάν σε ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτείται για την ανάληψη ή
την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος η κατοχή συγκε
κριμένων επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια αρχή του εν λόγω
κράτους μέλους παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλ
ματος και της άσκησής του, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που
ισχύουν για τους υπηκόους του, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της
βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
άρθρο 11 και απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή
την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του.
Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης εκδίδονται από μια
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία έχει διοριστεί σύμφωνα με
τη νομοθεσία, τις, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω
κράτους μέλους.
2.
Η πρόσβαση σε και η άσκηση επαγγέλματος όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 1 χορηγείται επίσης σε αιτούντες οι οποίοι έχουν
ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα πλήρους απασχόλησης για ένα έτος ή
για ισοδύναμη συνολική διάρκεια σε καθεστώς μερικής απασχόλησης
στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών σε άλλο κράτος μέλος στο
οποίο το εν λόγω επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, και
οι οποίοι διαθέτουν μία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο το σχε
τικό επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο.
Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλου
θες προϋποθέσεις:
α) έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει
οριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους·
β) πιστοποιούν την προετοιμασία του κατόχου τους για την άσκηση του
οικείου επαγγέλματος.
Η μονοετής επαγγελματική εμπειρία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
δεν μπορεί, ωστόσο, να απαιτείται εάν οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαί
δευσης που διαθέτει ο αιτών πιστοποιούν ότι έλαβε νομοθετικά ρυθμι
ζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
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3.
Το κράτος μέλος υποδοχής αποδέχεται το επίπεδο που βεβαι
ώνεται, δυνάμει του άρθρου 11, από το κράτος μέλος καταγωγής,
καθώς και το πιστοποιητικό με το οποίο το κράτος μέλος καταγωγής
πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και
ο κύκλος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδική διάρ
θρωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii), είναι
ισοδύναμη με το επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ)
σημείο i).
4.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου και από το άρθρο 14, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
υποδοχής μπορεί να απορρίψει την αίτηση ανάληψης και άσκησης
του επαγγέλματος σε κατόχους βεβαίωσης επάρκειας που κατατάσσεται
στο στοιχείο α) του άρθρου 11 εάν ο εθνικός τίτλος εκπαίδευσης που
απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην επικράτειά του εμπί
πτει στο στοιχείο ε) του άρθρου 11.
▼B
Άρθρο 14
Αντισταθμιστικά μέτρα
▼M9
1.
Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος μέλος υποδοχής να απαιτεί
από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμο
γής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία
επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιω
δώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαί
δευση στο κράτος μέλος υποδοχής·
β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελ
ματικές δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο
επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαί
δευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής αφορά τομείς
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται
από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει
ο αιτών.
▼B
2.
Εάν το κράτος μέλος υποδοχής κάνει χρήση της δυνατότητας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει στον αιτούντα την
ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της
δοκιμασίας επάρκειας.
Εφόσον κράτος μέλος φρονεί ότι, για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα,
είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την επιλογή που παρέχεται στον
αιτούντα μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμα
σίας επάρκειας δυνάμει του πρώτου εδαφίου, ενημερώνει σχετικώς εκ
των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προσκομίζοντας
κατάλληλη αιτιολόγηση για την εν λόγω παρέκκλιση.
▼M9
Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο είναι ακατάλληλη ή ότι δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της
Ένωσης, θεσπίζει μια εκτελεστική πράξη εντός τριών μηνών από τη
λήψη όλων των αναγκαίων πληροφοριών, με την οποία ζητά από το
σχετικό κράτος μέλος να μην λάβει το προβλεπόμενο μέτρο. Ελλείψει
αντίδρασης εκ μέρους της Επιτροπής εντός της εν λόγω προθεσμίας, η
παρέκκλιση δύναται να εφαρμοστεί.
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3.
Κατά παρέκκλιση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα επιλογής, όσον αφορά
τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτείται συγκεκριμένη
γνώση του εθνικού δικαίου και των οποίων ουσιαστικό και σταθερό
στοιχείο της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι η παροχή συμβου
λών ή/και βοήθειας σχετικά με το εθνικό δίκαιο, το κράτος μέλος
υποδοχής μπορεί να ορίζει είτε περίοδο προσαρμογής είτε δοκιμασία
επάρκειας.
▼C2
Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10
στοιχεία β) και γ), δ) σχετικά με τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους,
στ) εάν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο
οποίο οι οικείες επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσο
κόμους υπεύθυνους για την παροχή γενικής περίθαλψης ή ειδικευμένους
νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος και
οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση των
τίτλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2 και στο
άρθρο 10 στοιχείο ζ).
▼B
Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 10 α), το κράτος μέλος
υποδοχής δύναται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία
επάρκειας όταν ο μετανάστης προτίθεται να ασκήσει, ως αυτοαπασχο
λούμενος ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότη
τες οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων ειδικών
εθνικών κανόνων, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών
αυτών κανόνων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους υποδοχής για την πρόσβαση των υπηκόων του στη σχετική
δραστηριότητα.
▼M9
Κατά παρέκκλιση από την αρχή του δικαιώματος του αιτούντος να
επιλέξει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος υπο
δοχής μπορεί να προσδιορίσει είτε μία περίοδος προσαρμογής είτε μία
δοκιμασία επάρκειας σε περίπτωση που:
α) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α)
του άρθρου 11, υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματι
κών προσόντων του εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που
απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 11· ή
β) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο β)
του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελμα
τικών προσόντων του εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που
απαιτείται κατατάσσεται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 11.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε
περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο
στοιχείο α) του άρθρου 11 υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγ
γελματικών προσόντων του εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος
που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 11, το κράτος
μέλος υποδοχής δύναται να επιβάλει τόσο περίοδο προσαρμογής όσο
και δοκιμασία επάρκειας.
4.
Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 1 και 5, νοούνται ως
«τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώ
ση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για
την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση
που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον
αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στο
κράτος μέλος υποδοχής.
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5.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως τηρούμενης της αρχής της
αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται
να απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκη
σης προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει
καταρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι
ικανότητες που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελ
ματικής εμπειρίας του ή μέσω διά βίου μάθησης, για τις οποίες υπάρχει
σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς,
την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 4.
6.
Η απόφαση επιβολής μιας πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή
μιας δοκιμασίας επάρκειας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολό
γηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που απαιτείται στο κράτος
μέλος υποδοχής και το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που
κατέχει ο αιτών σύμφωνα με την ταξινόμηση που ορίζεται στο
άρθρο 11· και
β) οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και οι
λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντι
σταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθη
καν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας ή μέσω διά βίου
μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από
αρμόδιο φορέα.
7.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλεται στη δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο
1 το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την αρχική απόφαση για την
υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας.
__________
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας
Άρθρο 16
Απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα
Εφόσον, σε ένα κράτος μέλος, η ανάληψη ή η άσκηση μίας από τις
δραστηριότητες του παραρτήματος IV εξαρτάται από την κατοχή γενι
κών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το συγκε
κριμένο κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των εν λόγω
γνώσεων και ικανοτήτων την προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Ο αιτών πρέπει να έχει πραγ
ματοποιήσει την άσκηση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19.

Άρθρο 17
Δραστηριότητες του καταλόγου Ι του παραρτήματος IV
1.
Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο Ι του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας
δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:
α) είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή
του διευθυντή επιχείρησης·
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β) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για
την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον
τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρι
σμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμό
διο επαγγελματικό φορέα·

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

δ) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου,
εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την
συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη·

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

2.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριό
τητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο
των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέ
λου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται
λόγος στο άρθρο 56.

3.
Για δραστηριότητες της ομάδας ex 855 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ,
κομμωτήρια, η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 18
Δραστηριότητες του καταλόγου ΙΙ του παραρτήματος IV
1.
Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο ΙΙΙ του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας
δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:

α) είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμε
νου ή του διευθυντή επιχείρησης·

β) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για
την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον
τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνω
ρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο
επαγγελματικό φορέα·
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γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολού
μενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει
ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει του
λάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό
αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από
αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
δ) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι
έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί
τουλάχιστον πέντε έτη,
ε)

είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο
δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει
λάβει προηγουμένως τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία
βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος
μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό
φορέα·

στ) είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του μισθωτού, εφόσον ο
δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει
λάβει προηγουμένως τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαι
ώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή
κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.
2.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριό
τητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο
των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέ
λου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται
λόγος στο άρθρο 56.

Άρθρο 19
Δραστηριότητες του καταλόγου ΙΙΙ του παραρτήματος IV
1.
Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατά
λογο ΙΙΙ του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας
δραστηριότητας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:
α) είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης·
β) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για
την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαί
δευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το
κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελμα
τικό φορέα·
γ) είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου
ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει
ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχι
στον τρία έτη·
δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως μισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος απο
δείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προη
γουμένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό ανα
γνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από
αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.
2.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), η εν λόγω δραστηριό
τητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο
των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέ
λου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή για την οποία γίνεται
λόγος στο άρθρο 56.
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Άρθρο 20
Τροποποίηση των καταλόγων των δραστηριοτήτων του παραρτή
ματος IV
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την τροποποίηση των
κατάλογων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
IV και αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης της επαγγελματικής εμπει
ρίας δυνάμει του άρθρου 16, προκειμένου να επικαιροποιηθούν ή να
διευκρινισθούν οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
IV ειδικότερα με σκοπό να προσδιορισθεί το πεδίο τους και να ληφθούν
δεόντως υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ονοματολογιών
με βάση τη δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται
οποιονδήποτε περιορισμό του πεδίου των δραστηριοτήτων που συνδέο
νται με τις εκάστοτε κατηγορίες ούτε υπάρχει μεταφορά δραστηριοτή
των μεταξύ των καταλόγων I, II και III του παραρτήματος IV.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων
εκπαίδευσης
Τμήμα 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 21
Αρχή της αυτόματης αναγνώρισης
1.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως
ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων
ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου
οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα,
οι οποίοι εμφαίνονται στο παράρτημα V υπό τα σημεία, αντιστοίχως,
5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1, εφόσον πληρούν
τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης για τους οποίους γίνεται αντιστοί
χως λόγος στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 και 46, παρέχοντάς
τους την ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά του, με τους τίτλους
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο.
Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να χορηγούνται από τους αρμό
διους φορείς των κρατών μελών και να συνοδεύονται, ενδεχομένως,
από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1 αντίστοιχα.
Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος
στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39 και 49.
2.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για την άσκηση δραστηριοτήτων
γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, τους τίτλους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα
V, σημείο 5.1.4 και χορηγούνται σε υπηκόους των κρατών μελών από
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης
του άρθρου 28.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει με την επιφύλαξη των κεκτημέ
νων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 30.
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3.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους μαιευτικής εκπαί
δευσης που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών από τα άλλα
κράτη μέλη και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα V, σημείο 5.5.2,
πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης του άρθρο 40 και τους
όρους εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 41, παρέχοντάς τους την
ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματι
κών δραστηριοτήτων στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης
που χορηγεί το ίδιο. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη των
κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στα άρθρα 23 και
43.
▼M9
4.
Όταν δεν επιβάλλονται εδαφικοί περιορισμοί στη λειτουργία φαρ
μακείου, το κράτος μέλος μπορεί, κατά παρέκκλιση, να αποφασίσει να
μην δώσει ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο σημείο
5.6.2 του παραρτήματος V, για τη δημιουργία νέων φαρμακείων ανοι
κτών στο κοινό. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοού
νται επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών τελευ
ταίων ετών.
Η εν λόγω παρέκκλιση είναι δυνατόν να μην εφαρμοσθεί σε σχέση με
τους φαρμακοποιούς των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης έχουν ήδη ανα
γνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής για
άλλους σκοπούς και οι οποίοι έχουν ασκήσει αποτελεσματικά και
νόμιμα τη δραστηριότητα του φαρμακοποιού για διάστημα τουλάχιστον
τριών συναπτών ετών στο εν λόγω κράτος μέλος.
▼B
5.
Οι αναφερόμενοι στο παράρτημα V, σημείο 5.7.1, τίτλοι εκπαί
δευσης αρχιτέκτονα που αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρι
σης δυνάμει της παραγράφου 1 πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία ξεκί
νησε το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ακαδημαϊκού έτους
που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.
▼M9
6.
Κάθε κράτος μέλος εξαρτά την ανάληψη και την άσκηση των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού, νοσηλευτή υπεύθυνου για
γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμα
κοποιού από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρονται στο
παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 και 5.6.2 αντιστοίχως, οι οποίοι πιστοποιούν ότι επαγγελματίας
έχει αποκτήσει, κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσής του, κατά
περίπτωση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρο
νται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο
άρθρο 31 παράγραφος 7, στο άρθρο 34 παράγραφος 3, στο άρθρο 38
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο άρθρο 44 παρά
γραφος 3.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γενικώς αναγνωρισμένη επιστημονική
και τεχνική πρόοδος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ για να επικαι
ροποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24
παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος
3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3, στο
άρθρο 44 παράγραφος 3 και στο άρθρο 46 παράγραφος 4 με σκοπό
να καταγραφεί η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης που αφορά άμεσα
τους σχετικούς επαγγελματίες.
Οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται τροποποίηση των υφιστα
μένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα κράτη μέλη σχετικά με τη
δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση και τους όρους
πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι επικαιροποιήσεις αυτές σέβο
νται την ευθύνη των κρατών μελών για την οργάνωση των εκπαιδευτι
κών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 165 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
__________
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Άρθρο 21α
Διαδικασία γνωστοποίησης
1.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τη νομοθεσία, τις,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση
τίτλων εκπαίδευσης στα επαγγέλματα που καλύπτονται από το παρόν
κεφάλαιο.
Στην περίπτωση των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο τμήμα
8, η γνωστοποίηση δυνάμει του πρώτου εδαφίου απευθύνεται επίσης
και στα άλλα κράτη μέλη.
2.
Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδευ
τικών προγραμμάτων.
3.
Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι πλη
ροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται μέσω του
IMI.
4.
Προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι νομοθετικές και
διοικητικές εξελίξεις στα κράτη μέλη και υπό τον όρο ότι η νομοθεσία,
οι κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που γνωστοποιούνται δυνάμει
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμφωνούν με τις προϋποθέ
σεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο
57γ για την τροποποίηση των σημείων 5.1.1 έως 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1 του παραρτήματος V, όσον αφορά
την επικαιροποίηση των τίτλων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για την
αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και, κατά περίπτωση, του φορέα
που εκδίδει τους εν λόγω τίτλους εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού που
τους συνοδεύει και του αντίστοιχου επαγγελματικού τίτλου.
5.
Όταν οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν συμφωνούν με τις
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή εγκρί
νει εκτελεστική πράξη με σκοπό να απορρίψει τη ζητηθείσα τροποποί
ηση των σημείων 5.1.1 έως 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2
και 5.7.1 του παραρτήματος V.
▼B
Άρθρο 22
Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση
Όσον αφορά την εκπαίδευση περί της οποίας τα άρθρα 24, 25, 28, 31,
34, 35, 38, 40, 44 και 46:
α) τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εκπαίδευση μερικής
παρακολούθησης, υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι αρμόδιες
αρχές· οι αρχές αυτές μεριμνούν προκειμένου η συνολική διάρκεια,
το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής να μην είναι
χαμηλότερου επιπέδου από ότι ισχύει για την εκπαίδευση με
πλήρη παρακολούθηση·
▼M9
β) τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε κράτος μέλος
διαδικασίες, διασφαλίζουν, ενθαρρύνοντας τη συνεχή επαγγελματική
εξέλιξη, ότι οι επαγγελματίες των οποίων τα επαγγελματικά προ
σόντα καλύπτονται από το κεφάλαιο III του παρόντος τίτλου είναι
σε θέση να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές και
ικανότητές τους ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό και να ενημερώνονται
για τις επαγγελματικές εξελίξεις.
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Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν
δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχείο β) έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.
▼B
Άρθρο 23
Κεκτημένα δικαιώματα
1.
Με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν
ειδικά τα οικεία επαγγέλματα, εφόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης ως ιατρού,
που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού
βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυ
νου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιά
τρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή και ως φαρμακοποιού, τους
οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, δεν πληρούν το σύνολο
των απαιτήσεων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31,
34, 35, 38, 40 και 44, κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή
απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από αυτά τα
κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυ
χώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από τις κρίσιμες
ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, και συνοδεύονται από πιστο
ποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους ανέλαβαν πράγματι και
νομίμως τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συνα
πτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστο
ποιητικού.
2.
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στους τίτλους εκπαίδευσης ως
ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων
ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου
οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή και ως φαρμακοποιού,
οι οποίοι έχουν αποκτηθεί στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής Δημο
κρατίας της Γερμανίας και δεν πληρούν το σύνολο των ελάχιστων
απαιτήσεων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34,
35, 38, 40 και 44 εφόσον οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυχώς ολο
κληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από:
α) τις 3 Οκτωβρίου 1990 για τους ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, τους
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη νοσοκόμους, τους οδοντιάτρους
βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένους οδοντιάτρους, τους κτηνιά
τρους, τις μαίες/τους μαιευτές, τους φαρμακοποιούς και
β) τις 3 Απριλίου 1992 για τους ειδικευμένους ιατρούς.
Οι τίτλοι εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου παρέχουν το δικαίωμα
άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Γερμα
νίας υπό τους ίδιους όρους με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγού
νται από τις γερμανικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο παράρ
τημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παράγραφος 1,
κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού
που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού
βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυ
νου για γενική περίθαλψη, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή, ως φαρ
μακοποιού και ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των
κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Τσεχοσλοβακία
είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Τσεχική
Δημοκρατία και την Σλοβακία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, εφό
σον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των δύο προαναφερομένων κρατών
μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την
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ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά
τους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα κράτη
μέλη στο παράρτημα VI σημείο 6.2, όσον αφορά την ανάληψη και την
άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευ
σης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλ
ψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δρα
στηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον
αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριο
τήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικρά
τειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του
πιστοποιητικού.
4.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως
ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων
ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου
οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/μαιευτή, ως φαρμακοποιού και
ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών,
και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε η εκπαί
δευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει,
α) για την Εσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991·
β) για τη Λετονία, πριν από τις 21 Αυγούστου 1991·
γ) για τη Λιθουανία, πριν από τις 11 Μαρτίου 1990,
εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των τριών προαναφερομένων κρα
τών μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους,
την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον
αφορά τους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα
κράτη μέλη, στο παράρτημα VI σημείο 6, όσον αφορά την ανάληψη
και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής
εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για
τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και
όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δρα
στηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το
άρθρο 48.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικρά
τειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του
πιστοποιητικού.
Για τους τίτλους κτηνιατρικής εκπαίδευσης που είτε χορηγήθηκαν από
την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων
είχε αρχίσει, για την Εσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, η
βεβαίωση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει να συνο
δεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι εσθονικές αρχές, στο
οποίο βεβαιώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά
και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί
πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της
ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 32
▼A1
5.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 43β, κάθε κράτος μέλος αναγνω
ρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ως ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδι
κευμένου ιατρού, ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, ως
οδοντιάτρου, ως ειδικευμένου οδοντιάτρου, ως κτηνιάτρου, ως μαίας/
μαιευτή, ως φαρμακοποιού και ως αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν
υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην
Γιουγκοσλαβία είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει,
(α) για τη Σλοβενία, πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, και
(β) για την Κροατία, πριν από τις 8 Οκτωβρίου 1991,
εφόσον οι αρμόδιες αρχές των προαναφερομένων κρατών μελών βεβαι
ώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την ίδια νομική
ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους
αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα κράτη
μέλη, στο παράρτημα VI σημείο 6, όσον αφορά την ανάληψη και την
άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευ
σης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περί
θαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις
δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον
αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριο
τήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το
άρθρο 48.
Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο
εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικρά
τειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον
κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του
πιστοποιητικού.
▼B
6.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους
υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ως
ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτη
νιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού δεν ανταποκρίνονται στις
ονομασίες που αναφέρονται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος στο
παράρτημα V σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 και 5.6.2, τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από τα εν
λόγω κράτη μέλη συνοδευόμενους από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί
από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς.
Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βεβαιώνει ότι οι εν
λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαί
δευση σύμφωνη προς τα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 και 44 και
εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τους χορήγησε προς αυτούς
των οποίων οι ονομασίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2.
▼M1
Άρθρο 23a
Ειδικές περιστάσεις
1.
Κατά παρέκκλιση από την παρούσα οδηγία, η Βουλγαρία μπορεί
να επιτρέπει στους κατόχους του τίτλου «фелдшер» (feldsher) που
απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι
ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος
κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, να εξακολουθούν να
ασκούν το εν λόγω επάγγελμα, έστω και εάν μέρη της δραστηριότητάς
τους εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία.
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2.
Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του «фелдшер» (feldsher) που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώ
ρισης στα άλλα κράτη μέλη ως ιατροί ή ως νοσηλευτές υπεύθυνοι για
γενικές φροντίδες δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

▼B
Τμήμα 2
Ιατροί
Άρθρο 24
Βασική ιατρική εκπαίδευση
1.
Η εισαγωγή στη βασική ιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την
κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση στα πανε
πιστημιακά ιδρύματα για τις συγκεκριμένες αυτές σπουδές.

▼M9
2.
Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον
πέντε έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με
τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και αποτε
λείται από τουλάχιστον 5 500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτι
σης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Όσον αφορά επαγγελματίες που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1972, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση
δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέ
δου διάρκειας έξι μηνών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών.

▼B
3.
Η βασική ιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδια
φερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η
ιατρική καθώς και επαρκή κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων,
συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λει
τουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγο
νότων και της ανάλυσης των δεδομένων·

β) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης των λειτουργιών και της
συμπεριφοράς του ανθρώπινου οργανισμού υγιούς ή ασθενούς,
καθώς και των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του
ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του·

γ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρα
κτικής που να παρέχουν συνεκτική εικόνα των σωματικών και δια
νοητικών ασθενειών, της προληπτικής ιατρικής, της διαγνωστικής
και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς και της αναπαραγωγής του
ανθρώπου·

δ) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία.

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 34
▼B
Άρθρο 25
Εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών
▼M9
1.
Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών προϋποθέτει
την ολοκλήρωση και την επικύρωση ενός προγράμματος βασικής ιατρι
κής εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη
διάρκεια του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρι
κής.
▼B
2.
Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνει θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση, η οποία πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέν
τρο, σε νοσοκομειακό και πανεπιστημιακό κέντρο ή, ενδεχομένως, σε
ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από τις
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης
ειδικευμένων ιατρών του παραρτήματος V σημείο 5.1.3 να μην υπολεί
πεται σε διάρκεια εκείνης που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο. Η
εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή
φορέων και προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του ειδικευόμενου
ιατρού στη δραστηριότητα και στις ευθύνες που συνεπάγονται οι συγκε
κριμένες υπηρεσίες.
3.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση σε
ειδικές θέσεις που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Απαι
τείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του
τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
των εφημεριών, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν
λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματι
κής δραστηριότητάς του καθ' όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας
και καθ' όλο το έτος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις αρμό
διες αρχές τρόπους. Ως εκ τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν αντικεί
μενο εύλογης αμοιβής.
▼M9
3α.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στις εθνικές νομοθεσίες
τους μερικές εξαιρέσεις από εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών που κατα
γράφεται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3, που θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση, εφόσον η εν λόγω εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί ήδη
κατά τη διάρκεια ενός άλλου προγράμματος εκπαίδευσης ειδικότητας
που καταγράφεται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3, για την οποία ο
επαγγελματίας έχει ήδη λάβει τον τίτλο ειδικότητας σε κάποιο κράτος
μέλος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η χορηγηθείσα εξαίρεση δεν
υπερβαίνει το ήμισυ της ελάχιστης διάρκειας των εν λόγω κύκλων
εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών.
Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
σχετικά με τη σχετική εθνική νομοθεσία του για οιεσδήποτε μερικές
εξαιρέσεις τέτοιου είδους.
▼B
4.
Τα κράτη μέλη εξαρτούν τη χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδι
κευμένου ιατρού από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1.
▼M9
5.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την προσαρμογή
των ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο σημείο
5.1.3 του παραρτήματος V στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
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Άρθρο 26
Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών
Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο
21 είναι εκείνοι που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμό
διους φορείς του παραρτήματος V σημείο 5.1.2 και αντιστοιχούν, όσον
αφορά την συγκεκριμένη εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα
κράτη μέλη ονομασίες οι οποίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημείο
5.1.3.
▼M9
Προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στην εθνική
νομοθεσία και με σκοπό την επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την ενσωμάτωση στο
παράρτημα V σημείο 5.1.3 νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχι
στον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών.
▼B
Άρθρο 27
Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών
1.
Κάθε κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τους
ειδικευμένους ιατρούς, των οποίων η εκπαίδευση για την απόκτηση
ειδικότητας με μερική παρακολούθηση διέπονταν από τις ισχύουσες
κατά την 20 Ιουνίου 1975 νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις, και οι οποίοι άρχισαν την εν λόγω εκπαίδευσή τους το αργό
τερο στις 31 Δεκεμβρίου 1983, να συνοδεύουν τους τίτλους εκπαίδευ
σης με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι αφιερώθηκαν πράγματι και
νομίμως στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συνα
πτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστο
ποιητικού.
2.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τον τίτλο ειδικευμένου ιατρού
που χορηγείται στην Ισπανία στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει
εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου
1995 χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 25 ελάχιστες
απαιτήσεις εκπαίδευσης, εφόσον ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από
πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, το οποίο
βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς στη δοκιμασία
ειδικής επαγγελματικής επάρκειας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο εξαι
ρετικών μέτρων που αφορούν την αναγνώριση και αναφέρονται στο
βασιλικό διάταγμα 1497/99, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσον ο ενδια
φερόμενος κατέχει συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με
εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ειδικευμένου ιατρού οι οποίοι
καθορίζονται, όσον αφορά την Ισπανία, στο παράρτημα V σημεία 5.1.2
και 5.1.3.
▼M9
2α.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους τίτλους ειδικευμένων ιατρών
που χορηγούνται στην Ιταλία και καταγράφονται στο παράρτημα V
σημεία 5.1.2 και 5.1.3 στους ιατρούς που ξεκίνησαν την εκπαίδευση
ειδικότητας μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1983 και πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 1991, μολονότι η σχετική εκπαίδευση δεν ικανοποιεί όλες τις
απαιτήσεις εκπαίδευσης που περιγράφονται στο άρθρο 25, εφόσον ο
τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ιταλι
κές αρχές, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός έχει ασκή
σει αποτελεσματικά και νόμιμα, στην Ιταλία, τις δραστηριότητες του
ειδικού ιατρού στην ίδια ειδικότητα, επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη
κατά τη διάρκεια δέκα ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.
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3.
Κάθε κράτος μέλος που έχει καταργήσει τις νομοθετικές, κανονι
στικές ή διοικητικές διατάξεις για τη χορήγηση των τίτλων εκπαίδευσης
ειδικευμένου ιατρού που αναφέρονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.2
και 5.1.3 και το οποίο έχει λάβει μέτρα σχετικά με τα κεκτημένα
δικαιώματα υπέρ των υπηκόων του, αναγνωρίζει στους υπηκόους των
άλλων κρατών μελών το δικαίωμα να επωφελούνται των ίδιων αυτών
μέτρων, στο βαθμό που οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί
πριν από την ημερομηνία από την οποία το κράτος μέλος υποδοχής
έπαυσε να χορηγεί τίτλους εκπαίδευσης για την οικεία ειδικότητα.
Οι ημερομηνίες κατάργησης των εν λόγω διατάξεων παρατίθενται στο
παράρτημα V σημείο 5.1.3.

Άρθρο 28
Ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής
▼M9
1.
Η εισαγωγή σε ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική προϋποθέτει
την ολοκλήρωση και την επικύρωση ενός προγράμματος βασικής ιατρι
κής εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη
διάρκεια του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρι
κής.
▼B
2.
Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής, η οποία οδηγεί στην από
κτηση τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 2006, διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη με πλήρη παρακολούθηση.
Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται μετά την ημε
ρομηνία αυτή, η διάρκεια είναι τουλάχιστον τριετής με πλήρη παρακο
λούθηση.
Όταν ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24 περιλαμβάνει
πρακτική εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο νοσοκομει
ακό περιβάλλον το οποίο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις
απαραίτητες υπηρεσίες για τη γενική ιατρική ή σε εγκεκριμένο ιατρείο
γενικής ιατρικής ή σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, η διάρκεια της εν λόγω πρακτικής
εκπαίδευσης μπορεί να συμπεριλαμβάνεται, με ανώτατο όριο ενός
έτους, στην προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο διάρκεια για τους τίτλους
εκπαίδευσης που χορηγούνται από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Η δυνατότητα περί της οποίας το δεύτερο εδάφιο, παρέχεται μόνο στα
κράτη μέλη στα οποία η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης γενικής
ιατρικής ήταν διετής κατά την 1η Ιανουαρίου 2001.
3.
Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής πραγματοποιείται με πλήρη
παρακολούθηση υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή φορέων, είναι
δε περισσότερο πρακτικής παρά θεωρητικής φύσεως.
Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται, αφενός, επί τουλάχιστον έξι μήνες
σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον που διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες και, αφετέρου, επί τουλάχι
στον έξι μήνες σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε εγκεκρι
μένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περί
θαλψη.
Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη σύμπραξη άλλων υγει
ονομικών ιδρυμάτων ή φορέων που ασχολούνται με τη γενική ιατρική.
Ωστόσο, με την επιφύλαξη των ελάχιστων περιόδων που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο, η πρακτική εκπαίδευση δύναται να παρέχεται επί
έξι μήνες κατ' ανώτατο όριο σε άλλα εγκεκριμένα υγειονομικά ιδρύ
ματα ή σε άλλους εγκεκριμένους υγειονομικούς φορείς που ασχολού
νται με τη γενική ιατρική.

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 37
▼B
Η εκπαίδευση προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου
στην επαγγελματική δραστηριότητα και στις ευθύνες των προσώπων με
τα οποία εργάζεται.
4.
Τα κράτη μέλη εξαρτούν τη χορήγηση τίτλου ειδικής εκπαίδευσης
γενικής ιατρικής από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους τίτλους εκπαίδευσης
του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε ιατρό που δεν έχει ολοκληρώσει
την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εκπαίδευση, αλλά ο οποίος κατέχει
άλλη συμπληρωματική εκπαίδευση πιστοποιούμενη από τίτλο εκπαίδευ
σης που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. Ωστό
σο, μπορούν να χορηγούν τίτλους εκπαίδευσης μόνο εφόσον οι εν λόγω
τίτλοι πιστοποιούν γνώσεις ποιοτικώς ισοδύναμου επιπέδου με τις γνώ
σεις που παρέχονται από την εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν ιδίως κατά πόσον η συμπληρωματική εκπαί
δευση που έχει ήδη αποκτήσει ο αιτών, καθώς και η επαγγελματική
πείρα του δύνανται να ληφθούν υπόψη προς αντικατάσταση της προ
βλεπόμενης στο παρόν άρθρο εκπαίδευσης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τον τίτλο εκπαίδευσης του
παραρτήματος V σημείο 5.1.4, μόνο εάν ο αιτών έχει αποκτήσει
πείρα τουλάχιστον έξι μηνών στη γενική ιατρική σε ιατρείο γενικής
ιατρικής ή σε κέντρο όπου οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική
περίθαλψη, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 3.

Άρθρο 29
Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής
Κάθε κράτος μέλος εξαρτά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά
με τα κεκτημένα δικαιώματα, την άσκηση των δραστηριοτήτων ιατρού
γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης του παραρτήματος V
σημείο 5.1.4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τον συγκεκριμένο όρο τα
άτομα που παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής.

Άρθρο 30
Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των ιατρών γενικής ιατρικής
1.
Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τα κεκτημένα δικαιώματα. Ωστόσο,
τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως κεκτημένο το δικαίωμα άσκησης των
δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του
παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε όλους τους ιατρούς οι οποίοι απο
λαύουν του εν λόγω δικαιώματος κατά την κρίσιμη ημερομηνία που
αναφέρεται στο εν λόγω σημείο δυνάμει διατάξεων που εφαρμόζονται
για το επάγγελμα του ιατρού παρέχοντας πρόσβαση στις επαγγελματι
κές δραστηριότητες ιατρού βασικής εκπαίδευσης, και οι οποίοι κατά τη
συγκεκριμένη ημερομηνία είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους δυνά
μει των διατάξεων του άρθρου 21 ή του άρθρου 23.
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Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους χορηγούν, κατόπιν σχετικής
αίτησης, πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δρα
στηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζουν, χωρίς τον τίτλο
εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, στους ιατρούς οι οποίοι
έχουν κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου.
2.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, τα οποία χορηγούνται στους
υπηκόους των κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη, παρέχοντάς
τους, στην επικράτειά του, την ίδια ισχύ με τους τίτλους εκπαίδευσης
που χορηγεί το ίδιο και οι οποίοι επιτρέπουν την άσκηση δραστηριο
τήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης.

Τμήμα 3
Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη
Άρθρο 31
Εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη
▼M9
1.
Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική
περίθαλψη προϋποθέτει είτε:
α) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης 12 ετών, η οποία πρέπει
να βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει
χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός
κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία
σε εισαγωγικές εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρό
σβαση σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου
αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου· ή
β) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 ετών, η
οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που
έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός
κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε
εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση
σε επαγγελματική σχολή ή πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
νοσηλευτή.
▼B
2.
Η εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγ
ματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση και περιλαμβάνει τουλάχιστον
το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.1.
▼M9
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά τις τροποποιήσεις του
καταλόγου που ορίζεται στο σημείο 5.2.1 του παραρτήματος V με
σκοπό την προσαρμογή του στην πρόοδο στους τομείς της επιστήμης
και της τεχνολογίας.
Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο δεν συνεπάγο
νται τροποποίηση των υφισταμένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα
κράτη μέλη σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι
τροποποιήσεις αυτές σέβονται την ευθύνη των κρατών μελών για την
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο
165 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
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3.
►M9 Η εκπαίδευση του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περί
θαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές συνολικά, που μπο
ρούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονά
δες του συστήματος ECTS, και συνίστανται σε τουλάχιστον 4 600 ώρες
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή
ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρα
χωρούν μερικές εξαιρέσεις επαγγελματίες που έχουν λάβει τμήμα της
εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου
επιπέδου. ◄
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με
την εκπαίδευση νοσοκόμου να είναι αρμόδιος για το συντονισμό μεταξύ
της θεωρητικής και της κλινικής κατάρτισης για το σύνολο του προ
γράμματος σπουδών.
▼M9
4.
Η θεωρητική εκπαίδευση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής
εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής λαμβάνει
την επαγγελματική γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαι
τούνται βάσει των παραγράφων 6 και 7. Η κατάρτιση παρέχεται από
διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα
αρμόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου ή επαγγελματικές σχολές
ή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών.
5.
Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής
εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής μαθαίνει,
στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο ή/και
σύνολο ανθρώπων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την
απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο εκπαιδευό
μενος νοσηλευτής μαθαίνει όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας,
αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική
νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαί
δευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο
του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας.
▼B
Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται στα νοσοκομεία και σε άλλους
υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο πλαίσιο της κοινότητας, υπό την
ευθύνη των διδασκόντων νοσοκόμων και με τη συνεργασία και την
αρωγή άλλων ειδικευμένων νοσοκόμων. Άλλο ειδικευμένο προσωπικό
μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία.
Οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες των
συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες
συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να
αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών που συνε
πάγεται η νοσηλευτική περίθαλψη.
▼M9
6.
Η εκπαίδευση για νοσηλευτές υπεύθυνους γενικής περίθαλψης
παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
α) εκτεταμένες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η γενική
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής γνώσεως του
οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς
των υγιών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων που
υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και
του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του·
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β) γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των
γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη·
γ) προσήκουσα κλινική πείρα· η πείρα αυτή πρέπει να επιλέγεται για
τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον
έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και σε χώρους όπου ο αριθμός
του ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι
για την περίθαλψη των ασθενών από νοσηλευτές·
δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπι
κού και εμπειρία από τη συνεργασία με το προσωπικό αυτό·
ε) εμπειρία από τη συνεργασία μαζί με άλλους επαγγελματίες του υγει
ονομικού τομέα.
7.
Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη
αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας είναι ικανός να εφαρμόζει
τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες, ανεξάρτητα από το εάν η εκπαί
δευση πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευ
σης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματική
σχολή ή μέσω προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών:
α) ικανότητα να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη νοσηλευτική
περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και κλινικές γνώσεις και
να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους
ασθενείς βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν απο
κτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ) με
σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος·
β) ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους παράγοντες
του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην
πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού βάσει των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με
την παράγραφο 6 στοιχεία δ) και ε)·
γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες να υιοθε
τούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδα του εαυτού τους βάσει των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 6 στοιχεία α) και β)·
δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία άμεσα μέτρα για την
προστασία της ζωής και να εκτελεί μέτρα σε καταστάσεις κρίσης
και καταστροφών·
ε)

ικανότητα να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε ανθρώπους που
χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς τους, να τους καθοδη
γεί και να τους στηρίζει·

στ) ικανότητα να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της νοσηλευ
τικής περίθαλψης και να την αξιολογεί·
ζ)

ικανότητα να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελματικό τρόπο
και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του κλάδου της
υγείας·

η) ικανότητα να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με σκοπό να
βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νοσηλευτής υπεύθυνος
για γενική περίθαλψη.
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Άρθρο 32
Άσκηση

των

επαγγελματικών δραστηριοτήτων
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη

νοσοκόμου

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελματικές δραστηριό
τητες νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη είναι οι δραστηριό
τητες που ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτή
ματος V σημείο 5.2.2.

Άρθρο 33
Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των νοσοκόμων υπεύθυνων για
γενική περίθαλψη
1.
Εφόσον οι γενικοί κανόνες των κεκτημένων δικαιωμάτων εφαρ
μόζονται στους νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οι δρα
στηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 23 πρέπει να περιλαμβάνουν
την πλήρη ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη
χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή.
▼M9

__________

3.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευ
σης μαιών που:
α) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που έχουν ολοκληρώσει
την εκπαίδευση πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορ
φωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 31·
και
β) που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με
βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται
i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με
την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή
και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επί
σημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθ.
92, pos. 885 και του 2007, αριθ. 176, pos. 1237) και στον κανο
νισμό του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με
τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή,
που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού
λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και
μαιών/μάμων (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας
του 2004 αριθ. 110, pos. 1170 και του 2010 αριθ. 65, pos. 420),
ή,
ii) στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για
τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφη
μερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ. 174, pos.
1039) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιου
νίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοση
λευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι
είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών
σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μετα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνι
κής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770),
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με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσοκόμος έχει επίπεδο γνώσεων και
ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαιευτών που διαθέτουν
τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο παράρ
τημα V, σημείο 5.2.2.
▼M1
Άρθρο 33(a)
▼M9
Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους νοσηλευτή υπεύθυνου για γενι
κές φροντίδες, ισχύουν μόνον οι ακόλουθες διατάξεις περί κεκτημένων
δικαιωμάτων:
Στην περίπτωση των υπηκόων των κρατών μελών που εκπαιδεύτηκαν
ως νοσηλευτές υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία και των
οποίων η κατάρτιση δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευ
σης που καθορίζονται στο άρθρο 31, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως
επαρκή απόδειξη τον ακόλουθο τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύ
θυνου για γενική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνο
δεύεται από πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω
υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νόμιμα τις δρα
στηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία,
περιλαμβανομένης της ανάληψης πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό,
την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
των ασθενών, επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε
ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:
α) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist
με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε «școală postliceală», το οποίο
βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου
2007·
β) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist με σύντομες
σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρ
τιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003·
γ) Diplomă de licență de asistent medical generalist με μακροχρόνιες
σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρ
τιση άρχισε πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003.
▼B
Τμήμα 4
Οδοντίατροι
Άρθρο 34
Βασική οδοντιατρική εκπαίδευση
1.
Η εισαγωγή στη βασική οδοντιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την
κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις
συγκεκριμένες αυτές σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισο
δύναμου, σε ένα κράτος μέλος.
▼M9
2.
Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά του
λάχιστον πέντε έτη σπουδών, οι οποίες μπορούν επιπροσθέτως να
εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος
ECTS και συνίστανται σε τουλάχιστον 5 000 ώρες θεωρητικής και πρα
κτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης που περιλαμβάνει τουλά
χιστον το πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι οποίες
πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης που παρέχει εκπαίδευση που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέ
δου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.
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▼M9
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την τροποποίηση του
καταλόγου που παρατίθεται στο σημείο 5.3.1 του παραρτήματος V με
σκοπό την προσαρμογή του στην επιστημονική και τεχνολογική πρόο
δο.

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο δεν συνεπάγο
νται τροποποίηση των υφισταμένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα
κράτη μέλη σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι
τροποποιήσεις αυτές σέβονται την ευθύνη των κρατών μελών για την
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο
165 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

▼B
3.
Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

α) Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η
οδοντιατρική τέχνη καθώς και επαρκή κατανόηση των επιστημονι
κών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των
βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπι
στωμένων γεγονότων και της ανάλυσης των δεδομένων·

β) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης, φυσιολογίας και συμπεριφο
ράς υγιών και ασθενών, καθώς και της επιρροής του φυσικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο
που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική·

γ) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης και της λειτουργίας των οδό
ντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, ασθενών
και υγιών καθώς και της σχέσης αυτών με τη γενική υγεία και τη
φυσική και κοινωνική καλή κατάσταση του ασθενούς·

δ) προσήκουσες γνώσεις των κλινικών πρακτικών και μεθόδων που να
παρέχουν συνεκτική εικόνα των ανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών
των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό
το πρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής οδοντο
λογίας·

ε) προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία.

Η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τα αναγκαία προσόντα για όλες
τις προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες των
ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων
και των γύρω ιστών.
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▼B
Άρθρο 35
Εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου
▼M9
1.
Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου προϋπο
θέτει την ολοκλήρωση και επικύρωση της βασικής οδοντιατρικής εκπαί
δευσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37.
▼B
2.
Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική
και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περι
θάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας
εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανι
σμούς.
▼M9
Τα ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα πλήρους παρακολούθησης είναι διάρ
κειας τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή
οργανισμών. Συνεπάγονται την προσωπική συμμετοχή του οδοντιάτρου
που εκπαιδεύεται για την ειδικότητα στη δραστηριότητα και στις ευθύ
νες του εκάστοτε ιδρύματος.
__________
▼B
3.
Τα κράτη μέλη εξαρτούν την χορήγηση του τίτλου ειδικευμένου
οδοντιάτρου από την κατοχή ενός από τους τίτλους βασικής οδοντια
τρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2.
▼M9
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την προσαρμογή
της ελάχιστης περιόδου εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
5.
Προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αλλαγές στην
εθνική νομοθεσία και με σκοπό την επικαιροποίηση της παρούσας
οδηγίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την ενσωμά
τωση στο παράρτημα V σημείο 5.3.3 νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων
κοινών τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών.
▼B
Άρθρο 36
Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελματικές δρα
στηριότητες του οδοντιάτρου είναι οι δραστηριότητες που ορίζονται
στην παράγραφο 3 και ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων
του παραρτήματος V σημείο 5.3.2.
2.
Το επάγγελμα του οδοντιάτρου βασίζεται στην οδοντιατρική
εκπαίδευση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 34 και συνιστά
επάγγελμα ειδικό και ξεχωριστό από του ιατρού, είτε ειδικευμένου
είτε όχι. Η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου
προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
παράρτημα V σημείο 5.3.2. Οι κάτοχοι ενός τέτοιου τίτλου εκπαίδευσης
εξομοιώνονται με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
άρθρων 23 ή 37.
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▼B
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οδοντίατροι να έχουν γενικώς
τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης των δραστηριοτήτων πρόληψης,
διάγνωσης και θεραπείας όσον αφορά τις ανωμαλίες και ασθένειες των
οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών,
τηρουμένων των κανονιστικών διατάξεων και των κανόνων δεοντολο
γίας που διέπουν το επάγγελμα κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες που
αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2.
Άρθρο 37
Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των οδοντιάτρων
1.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, για τους σκοπούς της άσκησης
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου βάσει των τίτλων
του παραρτήματος V σημείο 5.3.2, τους τίτλους εκπαίδευσης ιατρού
►M1 οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία,
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, ◄ σε άτομα
άρχισαν την ιατρική εκπαίδευσή τους το αργότερο κατά την κρίσιμη
ημερομηνία που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα για το οικείο
κράτος μέλος, που συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται
από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους.
Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση των ακόλουθων δύο
προϋποθέσεων :
α) ότι τα άτομα αυτά άσκησαν, στο εν λόγω κράτος μέλος, πράγματι,
νομίμως και πρωτίστως, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 36, επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε
ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού·
β) ότι τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να ασκούν τις εν λόγω δραστη
ριότητες υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του τίτλου εκπαί
δευσης που παρατίθεται για το συγκεκριμένο κράτος στο παράρτημα
V σημείο 5.3.2.
Εξαιρούνται από την τριετή άσκηση του επαγγέλματος που αναφέρεται
στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες βεβαιώνονται από
τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους ως ισοδύναμες προς την εκπαί
δευση που αναφέρεται στο άρθρο 34.
Όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία, οι τίτλοι
εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην πρώην Τσεχοσλοβακία αναγνωρί
ζονται όπως και οι τσεχικοί και σλοβακικοί τίτλοι εκπαίδευσης και υπό
τους ίδιους όρους που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.
2.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους ιατρικής εκπαίδευ
σης που χορηγούνται στην Ιταλία σε άτομα που έχουν αρχίσει την
πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μετά την 28 Ιανουαρίου
1980 και, το αργότερο, στις 31 Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται
από πιστοποιητικό που χορηγείται από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές.
Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση των ακόλουθων τριών
προϋποθέσεων:
α) ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική δοκι
μασία επάρκειας που διοργανώθηκε από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον κατέχουν επίπεδο γνώσεων
και δεξιοτήτων συγκρίσιμο προς εκείνο των ατόμων που διαθέτουν
τον τίτλο εκπαίδευσης που εμφανίζεται, για την Ιταλία, στο παράρ
τημα V, σημείο 5.3.2·
β) ότι, στην Ιταλία, άσκησαν πράγματι, νομίμως και πρωτίστως, τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 επί τουλάχιστον
τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορή
γηση του πιστοποιητικού·
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▼B
γ) ότι επιτρέπεται να ασκούν ή ασκούν πράγματι, νομίμως και πρωτί
στως και υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους του τίτλου εκπαί
δευσης που αναφέρεται για την Ιταλία στο παράρτημα V σημείο
5.3.2, τις δραστηριότητες του άρθρου 36.
Απαλλάσσονται από τη δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στο δεύ
τερο εδάφιο, στοιχείο α), τα πρόσωπα που έχουν παρακολουθήσει επι
τυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιούνται από τις
αρμόδιες αρχές ως ισοδύναμες προς την εκπαίδευση για την οποία
γίνεται λόγος στο άρθρο 34.
Προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα εξομοιώνονται τα πρόσωπα
που άρχισαν την πανεπιστημιακή ιατρική τους εκπαίδευση μετά την
31 Δεκεμβρίου 1984, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τριετείς
σπουδές άρχισαν πριν από την 31 Δεκεμβρίου 1994.
▼M9
3.
Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης οδοντιάτρων, τα κράτη
μέλη αναγνωρίζουν τους τίτλους αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 21 σε
περιπτώσεις όπου οι αιτούντες άρχισαν την κατάρτιση τους στις ή πριν
από τις 18 Ιανουαρίου 2016.
4.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ιατρού
που χορηγούνται στην Ισπανία σε επαγγελματίες που έχουν αρχίσει την
πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1986
και 31ης Δεκεμβρίου 1997, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό
που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές.
Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι ακόλουθες προϋποθέ
σεις:
α) ο εν λόγω επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον
τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιούνται από τις αρμόδιες ισπανι
κές αρχές ως ισοδύναμες με την κατάρτιση που αναφέρεται στο
άρθρο 34·
β) ο εν λόγω επαγγελματίας άσκησε πράγματι, νομίμως και πρωτίστως
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 στην Ισπανία επί
τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από
τη χορήγηση του πιστοποιητικού·
γ) ο εν λόγω επαγγελματίας επιτρέπεται να ασκεί ή ασκεί πράγματι,
νομίμως και πρωτίστως τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 36, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους τίτλου εκπαίδευ
σης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο για την Ισπανία στο παράρ
τημα V σημείο 5.3.2.
▼B
Τμήμα 5
Κτηνίατροι
Άρθρο 38
Κτηνιατρική εκπαίδευση
▼M9
1.
Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον
πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθη
σης, οι οποίες μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες
πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, που πραγματοποιούνται σε
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρι
σμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και αφορούν
τουλάχιστον το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο
5.4.1.
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▼M9
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την τροποποίηση του
καταλόγου στο σημείο 5.4.1, παράρτημα V, με σκοπό την προσαρμογή
του στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο δεν συνεπάγο
νται τροποποίηση των υφισταμένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα
κράτη μέλη σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι
τροποποιήσεις αυτές σέβονται την ευθύνη των κρατών μελών για την
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο
165 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
▼B
2.
Η εισαγωγή στην κτηνιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την
κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις
συγκεκριμένες σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει ως ισο
δύναμου επιπέδου για τις σπουδές αυτές.
▼M9
3.
Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω
επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
α) προσήκουσα γνώση των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι
δραστηριότητες του κτηνιάτρου και της νομοθεσίας της Ένωσης
σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές·
β) προσήκουσες γνώσεις της δομής, των λειτουργιών, της συμπεριφο
ράς και των φυσιολογικών αναγκών των ζώων, καθώς και τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτροφή,
τη διατροφή, την ευημερία, την αναπαραγωγή και την υγιεινή εν
γένει·
γ) τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και ικανό
τητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θερα
πεία των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων της αναισθη
σίας, της ασηπτικής χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, είτε
μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, καθώς και ειδική γνώση των ασθε
νειών που μπορεί να μεταδίδονται στον άνθρωπο·
δ) επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την προληπτική
ιατρική, μεταξύ άλλων ικανότητες που σχετίζονται με τις έρευνες
και την πιστοποίηση·
ε)

προσήκουσα γνώση της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την
παραγωγή, βιομηχανική παρασκευή και θέση σε κυκλοφορία των
ζωοτροφών ή ζωικής προέλευσης τροφίμων που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία
των σχετικών ορθών πρακτικών·

στ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την υπεύ
θυνη και ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών προϊόντων, με
σκοπό την περίθαλψη των ζώων και την κατοχύρωση της ασφά
λειας της τροφικής αλυσίδας και της προστασίας του περιβάλλο
ντος.
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▼B
Άρθρο 39
Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των κτηνιάτρων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 4 για τους υπηκόους
των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι κτηνιατρικής εκπαίδευσης
έχουν χορηγηθεί από την Εσθονία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε
σ' αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, τα κράτη μέλη ανα
γνωρίζουν τους τίτλους αυτούς εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό
που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και
νομίμως, στην Εσθονία τις οικείες δραστηριότητες επί πέντε συναπτά
έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας
έκδοσης του πιστοποιητικού.

Τμήμα 6
Μαίες/Μαιευτές
Άρθρο 40
Μαιευτική εκπαίδευση
1.
Συνολικά, η μαιευτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν
από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς κύκλους:
α) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών
ετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (κατεύθυνση I) που να
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρ
τημα V σημείο 5.5.1 ή
β) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ μηνών (κα
τεύθυνση II) που να καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρα
τίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.1 και η οποία να μην έχει
αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο φορέας που αναλαμβάνει τη μαι
ευτική εκπαίδευση να είναι αρμόδιος για το συντονισμό θεωρίας και
πράξης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.
▼M9
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την τροποποίηση του
καταλόγου στο σημείο 5.5.1, παράρτημα V, με σκοπό την προσαρμογή
του στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο δεν συνεπάγονται
τροποποίηση των υφισταμένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα
κράτη μέλη σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι
τροποποιήσεις αυτές σέβονται την ευθύνη των κρατών μελών για την
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο
165 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
2.
Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 ετών της γενικής σχολικής εκπαί
δευσης ή την κατοχή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επιτυχία σε
εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές
σχολές μαιευτικής για την κατεύθυνση I·

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 49
▼M9
β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 για την
κατεύθυνση II.
3.
Η εκπαίδευση της μαίας/του μαιευτή παρέχει την εγγύηση ότι ο εν
λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιό
τητες:
α) λεπτομερείς γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι
δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, ιδίως της μαιευτικής και της
γυναικολογίας·
β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της
νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος·
γ) επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής (βιολογικές λειτουργίες, ανατο
μία, και φυσιολογία) και φαρμακολογίας στον τομέα της μαιευτικής
και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατά
στασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του·
δ) επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα που επιτρέπουν
στη μαία να μπορεί, ανεξάρτητα και με δική της ευθύνη, στο βαθμό
που απαιτείται και εκτός από παθολογικές καταστάσεις, να διαχει
ρίζεται την προγεννητική φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό και να
διαχειρίζεται τις συνέπειές του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, και να
επιβλέπει τις ωδίνες του τοκετού και τη γέννηση, τη μεταγεννητική
φροντίδα και την ανάνηψη του νεογνού εν αναμονή του ιατρού·
ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού
προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό.
▼B
Άρθρο 41
Προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων μαιευτικής εκπαίδευσης
▼M9
1.
Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του σημείο 5.5.2 του παραρτή
ματος V αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμει του άρθρου 21, εφόσον
πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών
ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες
μονάδες ECTS και συνίσταται σε τουλάχιστον 4 600 ώρες θεωρητι
κής και πρακτικής κατάρτισης, τουλάχιστον δε το ένα τρίτο της
ελάχιστης διάρκειας αντιπροσωπεύει κλινική εκπαίδευση·
β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο
ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες
μονάδες ECTS, και συνίσταται σε τουλάχιστον 3 600 ώρες, υπό τον
όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυ
νου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του
παραρτήματος V·
γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον 18
μηνών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύ
ναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε 3 000 ώρες υπό τον όρο ότι
συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για
γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του παραρτή
ματος V και ακολουθείται από επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με την παρά
γραφο 2.
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2.
Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 πιστοποιητικό χορηγείται
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Βεβαιώνει δε
ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευ
σης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς
τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή
κατά το αντίστοιχο διάστημα.

Άρθρο 42
Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτή
1.
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στις δραστη
ριότητες μαίας/μαιευτή όπως ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 και όπως ασκούνται βάσει των επαγγελ
ματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.5.2.
2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μαίες/μαιευτές να έχουν τη
δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δρα
στηριοτήτων:
α) παροχή ορθής πληροφόρησης και συμβουλών σε θέματα οικογενει
ακού προγραμματισμού·
β) εξακρίβωση εγκυμοσύνης και στη συνέχεια παρακολούθηση της
φυσιολογικής εγκυμοσύνης και εκτέλεση των εξετάσεων που
είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυ
μοσύνης·
γ) έγγραφη ή συμβουλευτική υπόδειξη για εκτέλεση των απαραίτητων
εξετάσεων με στόχο την όσο γίνεται πιο πρώιμη διάγνωση κάθε
επικίνδυνης εγκυμοσύνης·
δ) κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας των γονέων στο μελλο
ντικό ρόλο τους, εξασφάλιση της πλήρους προετοιμασίας τους
για τον τοκετό και παροχή συμβουλών στον τομέα της υγιεινής
και της διατροφής·
ε)

παροχή συνδρομής στην έγκυο κατά τη διάρκεια του τοκετού και
παρακολούθηση της κατάστασης του εμβρύου με τα κατάλληλα
κλινικά και τεχνικά μέσα·

στ) διεξαγωγή του φυσιολογικού τοκετού στην περίπτωση που πρόκει
ται για κεφαλική προβολή περιλαμβανομένης εν ανάγκη και της
επισειοτομής και, σε επείγουσα περίπτωση, διενέργεια τοκετού
ισχιακής προβολής·
ζ)

διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό συμπτωμάτων που φανερώνουν
ανωμαλίες οι οποίες απαιτούν την παρέμβαση ιατρού καθώς και
παροχή συνδρομής στον τελευταίο σε περίπτωση επέμβασης·
λήψη επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση απουσίας
ιατρού, ιδίως δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα, η οποία ακο
λουθείται ενδεχομένως από δακτυλική επισκόπηση της μήτρας·

η) εξέταση και φροντίδα του νεογνού· λήψη όλων των μέτρων που
επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης και εφαρμογή, σε δεδομένη
περίπτωση, άμεσης ανανήψεως·
θ) παρακολούθηση και έλεγχος της λεχώνας και παροχή όλων των
απαραίτητων συμβουλών που αποβλέπουν στην ανατροφή του νεο
γνού με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες·
ι)

εφαρμογή της θεραπείας που ορίζεται από τον ιατρό·

ια) τήρηση των απαραίτητων εγγράφων, ιστορικών και αρχείων.
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Άρθρο 43
Ιδιαίτερα κεκτημένα δικαιώματα των μαιών/μαμών
1.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους
υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι μαιευτικής εκπαί
δευσης πληρούν το σύνολο των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης
του άρθρου 40 αλλά οι οποίοι, δυνάμει του άρθρου 41, αναγνωρίζονται
μόνο εάν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλμα
τος που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 2 τους τίτλους
εκπαίδευσης που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη πριν από την
κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.2,
συνοδευόμενους από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω υπή
κοοι αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις συγκεκριμένες δραστη
ριότητες επί τουλάχιστον δύο συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών
πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.
▼M9
1α.
Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή, τα κράτη
μέλη αναγνωρίζουν αυτόματα τους εν λόγω τίτλους εάν ο αιτών ξεκί
νησε την εκπαίδευση πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016, και η απαίτηση
εισαγωγής στην εν λόγω εκπαίδευση ήταν δεκαετής γενική εκπαίδευση
ή εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου για την κατεύθυνση Ι, ή εάν ολο
κλήρωσε εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη
όπως βεβαιώνεται από τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
σημείο 5.2.2 του παραρτήματος V πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση μαίας/
μαιευτή που εμπίπτει στην κατεύθυνση ΙΙ.
▼B
2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στους υπηκόους
των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης πιστο
ποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαϊκής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των
ελάχιστων όρων εκπαίδευσης του άρθρου 40, αλλά οι οποίοι δυνάμει
του άρθρου 41, αναγνωρίζονται μόνο εάν συνοδεύονται από το πιστο
ποιητικό άσκησης του επαγγέλματος που αναφέρεται στο εν λόγω
άρθρο 41 παράγραφος 2, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε
πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990.
▼M9

__________
4.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευ
σης στη μαιευτική:
α) που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που έχουν ολοκληρώ
σει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν
συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του
άρθρου 40· και
β) που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με
βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται:
i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με
την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή
και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επί
σημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθ.
92, pos. 885 και του 2007 αριθ. 176, pos. 1237)· και στον
κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά
με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαι
ευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι
ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευ
τών και μαιών/μάμων (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής
Δημοκρατίας του 2004 αριθ. 110, pos. 1170 και του 2010
αριθ. 65, pos. 420)· ή
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ii) στο άρθρο 53.3 σημείο 3 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για
το επάγγελμα του νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφη
μερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθ. 174, pos.
1039)· και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14ης Ιου
νίου 2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοση
λευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι
είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών
σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μετα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνι
κής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770),
με στόχο να εξακριβωθεί ότι η μαία έχει επίπεδο γνώσεων και
ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαιευτών που διαθέτουν
τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο παράρ
τημα V, σημείο 5.5.2.
▼M1
Άρθρο 43α)
Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους μαιών μόνον, ισχύουν οι εξής
διατάξεις κεκτημένων δικαιωμάτων:
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους οι επίσημοι
τίτλοι σπουδών μαιευτικής (asistent medical obstetrică-ginecologie)
χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία πριν από την ημερομηνία προσχώρησης
και οι οποίοι δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις κατάρτισης που
ορίζονται στο άρθρο 40, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους εν λόγω
επίσημους τίτλους σπουδών ως επαρκή απόδειξη για τους σκοπούς
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαίας, εφόσον συνοδεύονται από βεβαί
ωση ότι αυτοί οι υπήκοοι κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα
ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες μαίας τουλάχιστον επί πέντε
συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών προ της χορηγήσεως της
βεβαιώσεως.
▼A1
Άρθρο 43β
Κεκτημένα δικαιώματα εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή δεν ισχύουν για
τους ακόλουθους τίτλους προσόντων κτηθέντες στην Κροατία πριν
την 1η Ιουλίου 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog
smjera (νοσηλεύτρια γυναικολογικής-μαιευτικής κατεύθυνσης ανώτερης
εκπαίδευσης), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (νοση
λεύτρια γυναικολογικής-μαιευτικής κατεύθυνσης), viša medicinska
sestra primaljskog smjera (νοσηλεύτρια με ανώτερη εκπαίδευση μαίας),
medicinska sestra primaljskog smjera (νοσηλεύτρια με εκπαίδευση μαί
ας), ginekološko-opstetrička primalja (μαία Γυναικολογικής-Μαιευτικής)
και primalja (μαία).
▼B
Τμήμα 7
Φαρμακοποιοί
Άρθρο 44
Φαρμακευτική εκπαίδευση
1.
Η εισαγωγή στη φαρμακευτική εκπαίδευση προϋποθέτει την
κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις
συγκεκριμένες σπουδές, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε
ιδρύματα επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, σε ένα κράτος
μέλος.

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 53
▼M9
2.
Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνει εκπαίδευση διάρ
κειας τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφρά
ζεται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και
περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρα
κολούθησης σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επι
πέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπι
στημίου·

β) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής
κατάρτισης, έξι μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό
στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής
υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού.

Ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο περιλαμ
βάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα που περιγράφεται στο σημείο 5.6.1
του παραρτήματος V. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ όσον αφορά την
τροποποίηση του καταλόγου στο σημείο 5.6.1, παράρτημα V, με σκοπό
την προσαρμογή του στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, περι
λαμβανομένης της εξέλιξης της φαρμακολογικής πρακτικής.

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο δεν συνεπάγο
νται τροποποίηση των υφισταμένων ουσιωδών νομοθετικών αρχών στα
κράτη μέλη σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά και
τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. Οι τροποποιήσεις
αυτές σέβονται την ευθύνη των κρατών μελών για την οργάνωση των
εκπαιδευτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 165 παράγραφος
1 της ΣΛΕΕ.

▼B
3.
Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού παρέχει την εγγύηση ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

α) προσήκουσα γνώση των φαρμάκων καθώς και των υλών που χρη
σιμοποιούνται για την παρασκευή των φαρμάκων·

β) προσήκουσα γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσι
κού, χημικού, βιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμά
κων·

γ) προσήκουσα γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των
φαρμάκων και της δράσης των τοξικών ουσιών, καθώς και της
χρήσης των φαρμάκων·

δ) προσήκουσα γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστη
μονικών δεδομένων για τα φάρμακα ώστε βάσει αυτής να μπορούν
να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες·

ε) προσήκουσα γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την
άσκηση φαρμακευτικών δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 45
Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιού
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι φαρμακευτικές δρα
στηριότητες είναι οι δραστηριότητες των οποίων η ανάληψη και η
άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από απαιτήσεις
επαγγελματικών προσόντων και οι οποίες είναι ανοικτές στους κατό
χους ενός εκ των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα
V σημείο 5.6.2.
▼M9
2.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης
πανεπιστημιακού ή αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στον
τομέα της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους του άρθρου 44, να
έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλου
θων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαίτησης
συμπληρωματικής επαγγελματικής πείρας:
α) προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων·
β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων·
γ) δοκιμή των φαρμάκων σε εργαστήριο δοκιμής φαρμάκων·
δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της
χονδρικής πώλησης·
ε)

εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή και διά
θεση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης
ποιότητας στα φαρμακεία που είναι ανοιχτά στο κοινό·

στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή ασφαλών και αποτε
λεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα νοσοκο
μεία·
ζ)

παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα αυτά
καθαυτά αλλά και με την κατάλληλη χρήση τους·

η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμακευτικών προϊ
όντων στις αρμόδιες αρχές·
θ) προσωπική στήριξη των ασθενών όταν λαμβάνουν φάρμακα χωρίς
συνταγή ιατρού·
ι)

συμβολή σε τοπικές ή εθνικές εκστρατείες για τη δημόσια υγεία.

▼B
3.
Όταν σ' ένα κράτος μέλος, για την ανάληψη ή την άσκηση μιας
δραστηριότητας φαρμακοποιού απαιτείται, εκτός από την κατοχή τίτλου
εκπαίδευσης περί του οποίου το παράρτημα V σημείο 5.6.2, η προϋπό
θεση συμπληρωματικής επαγγελματικής πείρας, το εν λόγω κράτος
μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή προς τούτο απόδειξη το πιστοποιητικό
των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με το
οποίο ο ενδιαφερόμενος άσκησε τις εν λόγω δραστηριότητες στο κρά
τος μέλος καταγωγής για ίσο χρονικό διάστημα.
4.
Η αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν ισχύει όσον
αφορά τη διετή επαγγελματική πείρα που απαιτεί το Μεγάλο Δουκάτο
του Λουξεμβούργου για τη χορήγηση κρατικής αδείας λειτουργίας φαρ
μακείου ανοικτού στο κοινό.
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5.
Αν κατά την ημερομηνία της 16 Σεπτεμβρίου 1985 υπήρχε σ' ένα
κράτος μέλος ο θεσμός διαγωνισμού με δοκιμασίες για την επιλογή,
μεταξύ των δικαιούχων της παραγράφου 2, εκείνων που θα λάβουν
άδεια απόκτησης νέων φαρμακείων των οποίων η δημιουργία αποφασί
στηκε στο πλαίσιο εθνικού συστήματος γεωγραφικής κατανομής, το
συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί, κατά παρέκκλιση από την παρά
γραφο 1, να διατηρήσει τον εν λόγω διαγωνισμό και να υποβάλει σ'
αυτόν όσους υπηκόους κρατών μελών διαθέτουν έναν από τους τίτλους
εκπαίδευσης ως φαρμακοποιού που αναγράφονται στο παράρτημα V
σημείο 5.6.2, ή υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23.

Τμήμα 8
Αρχιτέκτονες
▼M9
Άρθρο 46
Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων
1.

Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει:

α) συνολικά πέντε έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης σε πανεπι
στήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται με επι
τυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου· ή
β) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης σε
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται
με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία
συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διε
τούς επαγγελματικής άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.
2.
Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα των σπουδών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι σπουδές διατηρούν την ισορ
ροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης
στον τομέα της αρχιτεκτονικής και παρέχουν την εγγύηση τουλάχιστον
ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες:
α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποι
ούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·
β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτο
νικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών
του ανθρώπου·
γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδια
σμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολε
οδομικού σχεδιασμού·
ε)

ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους
ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου,
ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον
τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού
συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους,
ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα·
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στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του
ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχε
δίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·
ζ)

γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδο
μικής μελέτης·

η) γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, και έργων οικοδο
μικής και πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδια
σμό των κτιρίων·
θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις
φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης
και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με
όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και προστασίας από τις κλιμα
τικές συνθήκες, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης·
ι)

τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να
επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που
τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και
τους οικοδομικούς κανονισμούς·

ια) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών
και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών
μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
3.
Ο αριθμός ετών ακαδημαϊκών σπουδών που αναφέρεται στις
παραγράφους 1 και 2 μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισο
δύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
4.
Η επαγγελματική πρακτική άσκηση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται μόνο μετά από την ολοκλήρωση
των τριών πρώτων ετών σπουδών. Τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελ
ματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών που
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Για τον σκοπό αυτό, η επαγγελματική
πρακτική άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσώπου ή
φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος
μέλος καταγωγής. Η υπό επίβλεψη πρακτική άσκηση μπορεί να πραγ
ματοποιηθεί σε οιοδήποτε κράτος μέλος. Η επαγγελματική πρακτική
άσκηση αξιολογείται από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγω
γής.

Άρθρο 47
Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το
άρθρο 21: η εκπαίδευση στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινω
νική αναβάθμιση ή προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με
μερική απασχόληση, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 46 παράγραφος 2 και πιστοποιείται από εξέταση στην αρχιτε
κτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται
επί επτά και πλέον έτη στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό την εποπτεία
ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέ
πει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την
εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46
παράγραφος 1 στοιχείο β).
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Άρθρο 48
Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επαγγελματικές δραστη
ριότητες του αρχιτέκτονα είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται συνή
θως βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα.
2.
Θεωρείται ότι πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την άσκηση
των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του
αρχιτέκτονα, οι υπήκοοι κράτους μέλους οι οποίοι δικαιούνται να
φέρουν τον εν λόγω τίτλο κατ' εφαρμογή νόμου που παραχωρεί στην
αρμόδια αρχή κράτους μέλους τη δυνατότητα να χορηγεί τον τίτλο αυτό
στους υπηκόους των κρατών μελών που έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως
λόγω της ποιότητας του έργου τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
Η αρχιτεκτονική φύση των δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων βεβαι
ώνεται από πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος μέλος καταγωγής
τους.

Άρθρο 49
Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα αρχιτεκτόνων
1.
►C2 Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης
αρχιτέκτονα που αναφέρονται στο παράρτημα VI ◄, οι οποίοι χορηγού
νται από τα άλλα κράτη μέλη και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε
το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο
ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
του άρθρου 46, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, με
τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που χορηγεί το ίδιο όσον αφορά
την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
αρχιτέκτονα.
Κατά ταύτα, αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες πιστοποιούν την
αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από
τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.
▼M9
1α.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στους τίτλους εκπαίδευσης
αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο παράρτημα V, εφόσον η εκπαίδευση
ξεκίνησε πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016.
▼B
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 κάθε κράτος μέλος αναγνω
ρίζει τους κάτωθι αναφερόμενους τίτλους εκπαίδευσης και τους παρέ
χει, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα βάσει του επαγγελματικού τίτλου του
αρχιτέκτονα, την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαί
δευσης που χορηγεί το ίδιο: βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπη
κόους των κρατών μελών από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν
κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριο
τήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουη
δία·
β)

1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την
Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την
Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία·
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βα) 1η Ιουλίου 2013 για την Κροατία·
▼B
γ)

5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη μέλη.

►C2 Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο βεβαιώσεις πιστοποιούν ◄
ότι ο κάτοχός τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελματικού
τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή και ότι
αφιερώθηκε πράγματι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθμισης,
στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη
κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.
▼M9
3.
Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους ακόλουθους τίτλους εκπαίδευ
σης την ίδια ισχύ στην επικράτειά του με τους τίτλους εκπαίδευσης που
χορηγεί το ίδιο για τους σκοπούς της ανάληψης και της άσκησης των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα: τίτλο ολοκλήρωσης
της τριετούς εκπαίδευσης των «Fachhochschulen» στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου
1985 και έχει αρχίσει το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2014, η οποία
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2
και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο
48 στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου αρχιτέ
κτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από
περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών, στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό
που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι
εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατά
ξεων της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIA

Αυτόματη αναγνώριση βάσει κοινών αρχών εκπαίδευσης
Άρθρο 49α
Κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κοινό πλαίσιο εκπαί
δευσης» νοείται ένα κοινό σύνολο ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός συγκεκριμένου
επαγγέλματος. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά εθνικά
προγράμματα κατάρτισης εκτός εάν ένα κράτος μέλος αποφασίζει δια
φορετικά δυνάμει του εθνικού δικαίου. Για τους σκοπούς της ανάληψης
και άσκησης επαγγέλματος σε κράτος μέλος που κατοχυρώνει νομοθε
τικά το επάγγελμα αυτό, ένα κράτος μέλος παρέχει στους τίτλους εκπαί
δευσης που ελήφθησαν βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ στην
επικράτειά του με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί τις προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στην παράγραφο 2.
2.
Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης παρέχει σε περισσότερους επαγγελ
ματίες τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των κρατών μελών:
β) το σχετικό επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται κοινό πλαίσιο εκπαί
δευσης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η εκπαίδευση και η κατάρ
τιση που οδηγούν στο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες
στο ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών·
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γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδυάζει
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ισχύουν τουλάχιστον
στο ένα τρίτο των κρατών μελών· είναι άνευ σημασίας εάν οι
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο γενι
κής εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
ή στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης·
δ) το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης βασίζεται στα επίπεδα του
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται
στο παράρτημα II της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση
του ΕΠΕΠ για τη διά βίου μάθηση (1)·
ε)

το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται από άλλο κοινό πλαίσιο
εκπαίδευσης ούτε υπόκειται σε αυτόματη αναγνώριση δυνάμει
του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου III·

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί κατόπιν μιας δια
φανούς κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι
νομοθετικά ρυθμιζόμενο·
ζ)

το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει σε υπηκόους άλλων κρα
τών μελών να είναι επιλέξιμοι για την απόκτηση επαγγελματικών
προσόντων δυνάμει του εν λόγω πλαισίου χωρίς να πρέπει να είναι
πρώτα μέλη επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι
σε μια τέτοια οργάνωση.

3.
Οι αντιπροσωπευτικές σε επίπεδο Ένωσης επαγγελματικές οργα
νώσεις καθώς και οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή αρμόδιες
αρχές από ένα τρίτο των κρατών μελών τουλάχιστον, μπορούν να υπο
βάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ με σκοπό την κατάρτιση
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης για δεδομένο επάγγελμα με βάση τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
5.
Ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την υποχρέωση καθιέρωσης του
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στην
επικράτειά του και από την υποχρέωση χορήγησης αυτόματης αναγνώ
ρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο πλαί
σιο του εν λόγω κοινού πλαισίου εκπαίδευσης, εάν πληρούται μία από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν υπάρχουν ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην επικράτειά
του για να παρέχουν την εν λόγω κατάρτιση για το σχετικό επάγ
γελμα·
β) η καθιέρωση του κοινού πλαισίου εκπαίδευσης θα επηρεάσει ενδε
χομένως αρνητικά την οργάνωση του δικού του συστήματος εκπαί
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·
(1) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
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γ) υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του κοινού πλαισίου εκπαί
δευσης και της εκπαίδευσης που απαιτείται στην επικράτειά του, οι
οποίες συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια πολιτική,
τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια των
αποδεκτών υπηρεσιών ή την προστασία του περιβάλλοντος.
6.
Τα κράτη μέλη εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, κοινο
ποιούν στην Επιτροπή και σε άλλα κράτη μέλη:
α) το εθνικό σύστημα προσόντων και κατά περίπτωση τους εθνικούς
επαγγελματικούς τίτλους που είναι σύμφωνοι με το κοινό πλαίσιο
εκπαίδευσης· ή
β) κάθε χρήση της εξαίρεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, μαζί
με την αιτιολόγηση της οποίας πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν
λόγω παραγράφου. Η Επιτροπή μπορεί, εντός τριών μηνών, να ζητή
σει περαιτέρω διευκρινίσεις, εάν κρίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν
έχει παράσχει αιτιολόγηση ή έχει παράσχει ανεπαρκή αιτιολόγηση
ότι μία από τις προϋποθέσεις πληρούται. Το κράτος μέλος απαντά
εντός τριών μηνών από την υποβολή της εν λόγω αίτησης.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την απαρίθμηση
των εθνικών επαγγελματικών προσόντων και των εθνικών επαγγελμα
τικών τίτλων που επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση δυνάμει
του κοινού πλαισίου εκπαίδευσης που θεσπίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 4.
7.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε ειδικότητες επαγγέλματος,
με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ειδικότητες αφορούν επαγγελματικές
δραστηριότητες στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η άσκηση είναι
νομοθετικά ρυθμιζόμενες στα κράτη μέλη, όπου το επάγγελμα υπόκει
ται ήδη σε αυτόματη αναγνώριση δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου
III, αλλά όχι η σχετική ειδικότητα.

Άρθρο 49β
Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κοινή δοκιμασία
εκπαίδευσης νοείται μια τυποποιημένη δοκιμασία επάρκειας που διατί
θεται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και προορίζεται για τους
κατόχους ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος. Η επιτυχής ολοκλή
ρωση μιας τέτοιας δοκιμασίας σε ένα κράτος μέλος επιτρέπει στον
κάτοχο ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος την άσκηση του επαγγέλ
ματος σε οιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις
με αυτές που ισχύουν για τους κατόχους επαγγελματικών τίτλων που
έχουν ληφθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.
2.
Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει σε περισσότερους επαγγελμα
τίες τη δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών·
β) το επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται η κοινή δοκιμασία εκπαίδευ
σης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση
που οδηγούν στο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα
τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών·
γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί κατόπιν μιας
διαφανούς κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι
νομοθετικά ρυθμιζόμενο·
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δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης επιτρέπει στους υπηκόους οποιουδή
ποτε κράτους μέλους να συμμετέχουν στη δοκιμασία αυτή και στην
πρακτική οργάνωση των εν λόγω δοκιμασιών σε κράτη μέλη χωρίς
να είναι πρωτίστως μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι
εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση.
3.
Οι αντιπροσωπευτικές σε επίπεδο Ένωσης επαγγελματικές οργα
νώσεις καθώς και οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή αρμόδιες
αρχές από ένα τρίτο των κρατών μελών τουλάχιστον, μπορούν να υπο
βάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57γ με σκοπό τη θέσπιση του
περιεχομένου της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης και των προϋποθέ
σεων που απαιτούνται για την υποβολή στη δοκιμασία και την επιτυχή
διεξαγωγή της.
5.
Ένα κράτος μέλος εξαιρείται από την υποχρέωση διοργάνωσης
της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο
4 στην επικράτειά του και από την υποχρέωση χορήγησης αυτόματης
αναγνώρισης σε επαγγελματίες που έχουν επιτύχει στην κοινή δοκιμα
σία εκπαίδευσης, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το σχετικό επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην επι
κράτειά του·
β) το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης δεν θα μειώσει
επαρκώς τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή για την
ασφάλεια των αποδεκτών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν σχέση με την
επικράτειά του·
γ) το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης θα καθιστούσε
την πρόσβαση στο επάγγελμα πολύ λιγότερο ελκυστική σε σύγκριση
με τις εθνικές απαιτήσεις.
6.
Τα κράτη μέλη εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος της
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, κοινο
ποιούν στην Επιτροπή και σε άλλα κράτη μέλη:
α) την ικανότητα που διαθέτουν για τη διοργάνωση αυτού του είδους
των δοκιμασιών· ή
β) κάθε χρήση της εξαίρεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, με
την αιτιολόγηση ποιες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
εν λόγω παράγραφο πληρούνται. Η Επιτροπή μπορεί, εντός τριών
μηνών, να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις, εάν κρίνει ότι ένα κρά
τος μέλος δεν έχει παράσχει αιτιολόγηση ή έχει παράσχει ανεπαρκή
αιτιολόγηση ότι μία από τις προϋποθέσεις πληρούται. Το κράτος
μέλος απαντά εντός τριών μηνών από την υποβολή της εν λόγω
αίτησης.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για να καταρτίσει
κατάλογο με τα κράτη μέλη στα οποία πρέπει να διοργανωθούν οι
κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4, τη
συχνότητα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και άλλες ρυθ
μίσεις απαραίτητες για τη διοργάνωση κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης
στα κράτη μέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης
Άρθρο 50
Έγγραφα και διατυπώσεις
1.
Εφόσον αποφαίνονται επί αιτήσεως αδείας για την άσκηση του
οικείου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος κατ' εφαρμογή του
παρόντος τίτλου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπο
ρούν να απαιτήσουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του παραρτήμα
τος VII.
Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο παράρτημα
VII σημείο 1 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν μπορεί, κατά την προσκόμισή
τους, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα διασφαλίζουν
το απόρρητο των παρεχόμενων πληροφοριών.
2.
Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος μέλος
υποδοχής δύναται να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους
επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των
τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος καθώς
και, ενδεχομένως, επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί,
όσον αφορά τα επαγγέλματα του κεφαλαίου III του παρόντος τίτλου,
τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται αντιστοίχως στα
άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46.
3.
Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδο
θεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο γ), από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την
εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευ
τικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια άλλου κράτους
μέλους, το κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει
με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση
έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρί
σκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου·
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με
εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματο
ποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου και
γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε τον
τίτλο.
▼M9
3α.
Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος μέλος
υποδοχής μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους
μέλους να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί στον
αιτούντα αναστολή ή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του ως
αποτέλεσμα σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή καταδίκης για
ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση οποιασδήποτε από
τις επαγγελματικές δραστηριότητές του/της.
3β.
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών διαφόρων
κρατών μελών δυνάμει του παρόντος άρθρου διεξάγεται μέσω του ΙΜΙ.
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4.
Εφόσον κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του
ένορκη ή επίσημη δήλωση για την ανάληψη νομοθετικώς κατοχυρωμέ
νου επαγγέλματος, και στις περιπτώσεις όπου ο τύπος της εν λόγω
ένορκης ή επίσημης δήλωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από
τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, το εν λόγω κράτος μέλος
μεριμνά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο
κατάλληλος και ισοδύναμος τύπος.

Άρθρο 51
Διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων
1.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής βεβαιώνει την
παραλαβή του φακέλου του αιτούντος εντός ενός μηνός από την εν
λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τα τυχόν ελλείποντα έγγραφα.
2.
Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση νομοθε
τικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το
συντομότερο δυνατόν και να πιστοποιείται από δεόντως αιτιολογημένη
απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, και
πάντως εντός τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου
του αιτούντος. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά
ένα μήνα σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του
παρόντος τίτλου.
3.
Η απόφαση αυτή ή η απουσία απόφασης εντός της ταχθείσας
προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα εσωτερικού δικαίου.

Άρθρο 52
Χρήση του επαγγελματικού τίτλου
1.
Εφόσον σε κράτος μέλος υποδοχής, η χρήση του επαγγελματικού
τίτλου σχετικά με μία από τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου επαγ
γέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικώς, οι υπήκοοι των άλλων κρατών
μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικώς κατοχυρω
μένο επάγγελμα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο
του κράτους μέλους υποδοχής, ο οποίος στο συγκεκριμένο κράτος αντι
στοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα, και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης
σύντμησής του.
2.
Εφόσον ένα επάγγελμα έχει ρυθμιστεί νομοθετικώς στο κράτος
μέλος υποδοχής από ένωση ή οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου
3 παράγραφος 2, οι υπήκοοι των κρατών μελών δικαιούνται να χρησι
μοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο που έχει χορηγηθεί από την ένωση ή
τον οργανισμό, ή τη σύντμησή του, μόνο εάν αποδεικνύουν ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή της εν λόγω ένωσης.
Εφόσον η ένωση ή ο οργανισμός εξαρτά την απόκτηση της ιδιότητας
του μέλους από ορισμένα προσόντα, δύναται να το πράξει μόνο υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία έναντι υπη
κόων άλλων κρατών μελών οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά προσόν
τα.
▼M9
3.
Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εκχωρεί τη χρήση του επαγγελ
ματικού τίτλου αποκλειστικά στους κατόχους επαγγελματικών προσό
ντων εάν δεν έχει κοινοποιήσει την ένωση ή την οργάνωση στην Επι
τροπή και στα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

▼M9
Άρθρο 53
Γλωσσικές γνώσεις
1.
Οι επαγγελματίες δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματι
κών προσόντων διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής.
2.
Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν έλεγχοι που πραγματο
ποιούνται από την αρμόδια αρχή, ή υπό την εποπτεία της, για τον
έλεγχο συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου
1 περιορίζονται στη γνώση μιας επίσημης γλώσσας του κράτους μέλους
υποδοχής ή μιας διοικητικής γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής,
εφόσον είναι επίσης επίσημη γλώσσα της Ένωσης.
3.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπο
ρεί να επιβάλλονται εάν το επάγγελμα που πρόκειται να ασκηθεί έχει
επιπτώσεις στην ασφάλεια του ασθενούς. Έλεγχοι μπορεί να επιβάλλο
νται σε σχέση με άλλα επαγγέλματα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
σοβαρή και συγκεκριμένη αμφιβολία για την επάρκεια των γλωσσικών
γνώσεων του επαγγελματία σε σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριό
τητες που ο επαγγελματίας προτίθεται να ασκήσει.
Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνον μετά την έκδοση ευρωπαϊκής
επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 4δ ή μετά την ανα
γνώριση επαγγελματικού προσόντος, ανάλογα με την περίπτωση.
4.
Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι είναι αναλογικοί προς τη δραστηριότητα
που ασκείται. Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας δικαιούται να ασκήσει
έφεση κατά των εν λόγω ελέγχων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
▼B
Άρθρο 54
Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 52, το κράτος μέλος υποδοχής
μεριμνά ώστε να αναγνωρίζεται στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να
χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής,
και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους μέλους
καταγωγής. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να ορίζει ότι ο εν λόγω
τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος
ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. Εφόσον, στο κράτος
μέλος υποδοχής, μπορεί να προκληθεί σύγχυση μεταξύ του εν λόγω
τίτλου εκπαίδευσης που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος καταγωγής
και ενός τίτλου που απαιτεί, στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπληρω
ματική εκπαίδευση που δεν διαθέτει ο δικαιούχος, το εν λόγω κράτος
μέλος υποδοχής μπορεί να ορίσει ότι ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον
τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής με την ενδεικνυό
μενη μορφή που επισημαίνει το κράτος μέλος υποδοχής.
Άρθρο 55
Σύναψη συμβάσεων με ταμεία ασφάλισης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6
πρώτο εδάφιο στοιχείο β), τα κράτη μέλη που απαιτούν από τα πρό
σωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα τους στο έδα
φός τους την ολοκλήρωση προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης
ή/και περιόδου επαγγελματικής πείρας προκειμένου να συνάψουν σύμ
βαση με ταμείο ασφάλισης ασθενείας, απαλλάσσουν από τη συγκεκρι
μένη υποχρέωση τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ιατρού και
οδοντιάτρου που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 65
▼M9
Άρθρο 55α
Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης
1.
Εάν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο
κράτος μέλος υποδοχής εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματι
κής πρακτικής άσκησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγω
γής, κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το
νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, αναγνωρίζει τις περιόδους επαγ
γελματικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο
κράτος μέλος υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι σύμφωνη με
τις δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, και λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκήσεις που πραγματο
ποιήθηκαν σε τρίτη χώρα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν, δυνάμει
της εθνικής νομοθεσίας, να καθορίσουν εύλογο χρονικό όριο για το
μέρος της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί στο εξωτερικό.

2.
Η αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης δεν υπο
καθιστά τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις για υποβολή σε δοκιμασία με
σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο εκάστοτε επάγγελμα. Οι αρμόδιες
αρχές δημοσιεύουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση
και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγ
ματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με
τον ρόλο του επόπτη της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

▼B
Άρθρο 56
Αρμόδιες αρχές
1.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους
μέλους καταγωγής συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία υπο
στήριξη με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι
εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληρο
φοριών που ανταλλάσσουν.

2.
►M9 Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υπο
δοχής ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιβληθείσες πει
θαρχικές ποινές ή ποινικές κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση δραστη
ριοτήτων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει
να τηρούν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα που προβλέπονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. ◄

Το κράτος μέλος καταγωγής εξακριβώνει τα πραγματικά περιστατικά, οι
δε αρχές του αποφασίζουν για τη φύση και το εύρος των ερευνών που
πρέπει να διενεργηθούν και κοινοποιούν στο κράτος μέλος υποδοχής τα
συμπεράσματα που συνάγουν από τις παρεχόμενες πληροφορίες.

▼M9
2α.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 οι αρμόδιες αρχές
χρησιμοποιούν το σύστημα IMI.
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3.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου
2007, τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους οργανισμούς που είναι
εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν ή να παραλαμβάνουν τους τίτλους
εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και τους φορείς
που είναι εξουσιοδοτημένοι να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και να
λαμβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και
να ενημερώνουν πάραυτα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχε
τικώς.
▼M9
4.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν συντονιστή των δραστηριοτήτων
των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημε
ρώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Οι συντονιστές αναλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση της
παρούσας οδηγίας και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους
όρους πρόσβασης στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στα
κράτη μέλη·
γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κοινές
δοκιμασίες εκπαίδευσης·
δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα κράτη
μέλη·
ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με
την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 14.
Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που ορίζεται στο στοιχείο
β) της παρούσας παραγράφου, οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν τη
συνδρομή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 57β.
Άρθρο 56α
Μηχανισμός προειδοποίησης
1.
Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρμό
διες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών σχετικά με την ταυτότητα
ενός επαγγελματία στον οποίο έχει περιοριστεί ή έχει απαγορευτεί από
τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των
ακόλουθων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο σύνολό τους ή μερών
αυτών στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:
α) ιατρός και γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που ανα
φέρεται στα σημεία 5.1.1 και 5.1.4 του παραρτήματος V·
β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V·
γ) νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη που κατέχει τίτλο
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του παραρτήματος V·
δ) οδοντίατρος που κατέχει απόδειξη των τυπικών προσόντων που
αναφέρονται στο σημείο 5.3.2 του παραρτήματος V·
ε)

ειδικός οδοντίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται
στο σημείο 5.3.3 του παραρτήματος V·
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στ) κτηνίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
σημείο 5.4.2 του παραρτήματος V·
ζ)

μαία που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.5.2 του παραρτήματος V·

η) φαρμακοποιός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
σημείο 5.6.2 του παραρτήματος V·
θ) κάτοχοι πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρ
τήματος VII τα οποία βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει
μια εκπαίδευση που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρο
νται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ή 44 αντίστοιχα, η οποία
ξεκίνησε νωρίτερα από τις ημερομηνίες αναφοράς των προσόντων
που αναφέρονται στα σημεία 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 του παραρτήματος V·
ι)

κάτοχοι πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων που αναφέρονται
στα άρθρα 23, 27, 29, 33, 33α, 37, 43 και 43α·

ια) άλλοι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες με επιπτώσεις
στην ασφάλεια των ασθενών, όταν ο επαγγελματίας ασκεί επάγ
γελμα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο εν λόγω κράτος
μέλος·
ιβ) επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με
την εκπαίδευση ανηλίκων, περιλαμβανομένου του τομέα παιδικής
μέριμνας και της προσχολικής εκπαίδευσης, όταν ο επαγγελματίας
ασκεί επάγγελμα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο εν λόγω
κράτος μέλος.
2.
Οι αρμόδιες αρχές στέλνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην πρώτη παράγραφο μέσω ειδοποίησης του IMI το αργότερο
εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που
περιορίζει ή απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να ασκεί
την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες αυτές περιορίζονται
στα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα του επαγγελματία·
β) το σχετικό επάγγελμα·
γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που εκδί
δει την απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης·
δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απαγόρευσης· και
ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγόρευσης.
3.
Οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το αργό
τερο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
του Δικαστηρίου, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων
κρατών μελών, μέσω ειδοποίησης του ΙΜΙ, σχετικά με την ταυτότητα
των επαγγελματιών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώ
ριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της παρούσας οδηγίας και για
τους οποίους στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τα δικαστήρια ότι έχουν
χρησιμοποιήσει παραποιημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης
σε αυτό το πλαίσιο.
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4.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της
ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

5.
Οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών ενημερώνονται
πάραυτα όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 έχει λήξει. Για το σκοπό αυτό, ζητείται από την αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες σύμφωνα με την
παράγραφο 1 να παρέχει και την ημερομηνία λήξης καθώς και κάθε
μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά την εν λόγω ημερομηνία.

6.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες σχετικά με
τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη ενη
μερώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυ
τόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης, μπορούν να ασκή
σουν έφεση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας κατά της απόφασης ή να
ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων και έχουν πρόσβαση
σε ένδικα μέσα όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από ψευδείς
ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη μέλη, και σε αυτές τις
περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελμα
τίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.

7.
Τα δεδομένα που αφορούν τις ειδοποιήσεις μπορούν να αποτελέ
σουν αντικείμενο επεξεργασίας εντός του ΙΜΙ μόνον για το διάστημα
κατά το οποίο παραμένουν έγκυρα. Οι ειδοποιήσεις διαγράφονται εντός
τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάκλησης ή
από τη λήξη της απαγόρευσης ή του περιορισμού που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.

8.
Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή του
μηχανισμού ειδοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις περιλαμβά
νουν διατάξεις σχετικά με τις αρχές που δικαιούνται να αποστέλλουν ή
να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και σχετικά με την απόσυρση και τη λήξη
των ειδοποιήσεων και με τα μέτρα για τη διασφάλιση των περιόδων
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζο
νται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο
58 παράγραφος 2.

Άρθρο 57
Κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες δια
τίθενται στο διαδίκτυο μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, που
αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (1), και επικαιροποιούνται
τακτικά:

α) ένας κατάλογος όλων των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων
στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επι
κοινωνίας των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα και των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο
άρθρο 57β·
(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
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β) ένας κατάλογος των επαγγελμάτων για τα οποία διατίθεται ευρω
παϊκή επαγγελματική ταυτότητα, η λειτουργία της ταυτότητας
αυτής, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέπει
να καταβάλουν οι επαγγελματίες, και οι αρχές που είναι αρμόδιες
για την έκδοση της ταυτότητας·
γ) ένας κατάλογος όλων των επαγγελμάτων για τα οποία το κράτος
μέλος εφαρμόζει το άρθρο 7 παράγραφος 4, δυνάμει των εθνικών
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων·
δ) ένας κατάλογος της νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και
κατάρτισης καθώς και της εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii)·
ε)

οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 7, 50,
51 και 53 για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στο κράτος
μέλος, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέ
πει να καταβληθούν από τους πολίτες και των εγγράφων που πρέπει
να υποβληθούν από τους πολίτες στις αρμόδιες αρχές·

στ) λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ασκείται έφεση, δυνάμει των εθνι
κών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, κατά
αποφάσεων των αρμόδιων αρχών που εκδίδονται βάσει της παρού
σας οδηγίας.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο για
τους χρήστες, ότι η πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη από απόσταση και
με ηλεκτρονικά μέσα και ότι τηρούνται ενήμερες.
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες τις αιτήσεις πληροφοριών
που απευθύνονται στο κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης λαμβάνουν απά
ντηση το συντομότερο δυνατόν.
4.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για
να ενθαρρύνουν τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να καθιστούν τις πλη
ροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες και σε άλλες
επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομοθεσία των
κρατών μελών σχετικά με τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά τους.
5.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή
για την υλοποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4.

Άρθρο 57α
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις, οι διαδικα
σίες και οι διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που καλύπτονται από
την παρούσα οδηγία μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από απόσταση
και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του σχετικού κέντρου ενιαίας εξυπη
ρέτησης των σχετικών αρμόδιων αρχών. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα σε
μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες
και όπου είναι απολύτως απαραίτητο.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη διεξαγωγή μιας δοκιμασίας
επάρκειας ή στην περίοδο προσαρμογής.
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3.
Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δικαιολογούνται να ζητήσουν
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο
2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαί
σιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (1), για την ολοκλήρωση των διαδικα
σιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα
κράτη μέλη δέχονται ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με την από
φαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά
με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με
ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης βάσει
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (2) και προ
βλέπουν τεχνικά μέσα για την επεξεργασία των μορφότυπων προηγμέ
νων ηλεκτρονικών υπογραφών που ορίζονται με την απόφαση
2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέ
ρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγρά
φων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμ
φωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (3).

4.
Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης.
Τα διαδικαστικά χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 4 και στο άρθρο 51 της παρούσας οδηγίας ξεκινούν τη στιγμή
κατά την οποία μια αίτηση ή τυχόν ελλείποντα έγγραφα υποβάλλονται
από ένα πολίτη σε ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης ή απευθείας στη
σχετική αρμόδια αρχή. Η αίτηση για επικυρωμένα αντίγραφα που ανα
φέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται αίτηση
για τα ελλείποντα έγγραφα.

Άρθρο 57β
Κέντρα υποστήριξης
1.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου
2016, ένα κέντρο υποστήριξης με αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης
στους πολίτες καθώς και στα κέντρα υποστήριξης των άλλων κρατών
μελών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την
άσκησή τους, την κοινωνική νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση,
τους κανόνες δεοντολογίας.

2.
Τα κέντρα υποστήριξης στα κράτη μέλη υποδοχής υποστηρίζουν
τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που τους εκχωρούνται
μέσω της παρούσας οδηγίας σε συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση,
με το κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, τις αρμόδιες
αρχές και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης στο κράτος μέλος υποδοχής.

3.
Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής ή υπο
δοχής υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με το κέντρο υποστήριξης
στο κράτος μέλος υποδοχής και κατά περίπτωση στο κράτος μέλος
καταγωγής, και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά
με μεμονωμένες περιπτώσεις στα εν λόγω κέντρα υποστήριξης κατόπιν
αιτήματός τους και με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας δεδο
μένων σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.
(1) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
(2) ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 36.
(3) ΕΕ L 53 της 26.2.2011, σ. 66.
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4.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα κέντρα υποστήριξης ενημε
ρώνουν την Επιτροπή σχετικά με την έκβαση των αιτημάτων πληροφο
ριών που επεξεργάζονται εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού
αιτήματος.

Άρθρο 57γ
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το
άρθρο 20, το άρθρο 21 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 21α
παράγραφος 4, το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 26 δεύτερο εδά
φιο, το άρθρο 31 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 34 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 35 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο
38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 40 παράγραφος 1 τρίτο
εδάφιο, το άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 49α
παράγραφος 4 και στο άρθρο 49β παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο
πέντε ετών από τις 17 Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο, το άρθρο 20, το άρθρο 21 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο,
το άρθρο 21α παράγραφος 4, το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 26
δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 31 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο
34 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 35 παράγραφοι 4 και 5, το
άρθρο 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 40 παράγραφος 1
τρίτο εδάφιο, το άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 49α
παράγραφος 4 και στο άρθρο 49β παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η
απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που αναφέρεται
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης
της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.

5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, του άρθρου 20, του άρθρου 21 παράγρα
φος 6 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 21α παράγραφος 4, του άρθρου 25
παράγραφος 5, του άρθρου 26 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 31 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 34 παράγραφος 2 δεύτερο εδά
φιο, του άρθρου 35 παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 38 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 40 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, του
άρθρου 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 49α παράγραφος
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4 και του άρθρου 49β παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμ
βούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίο
δος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 58
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 59
Διαφάνεια
1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των υφι
στάμενων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, στον οποίο προσ
διορίζουν τις δραστηριότητες που καλύπτονται από κάθε επάγγελμα και
κατάλογο νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
κατάρτισης με ειδική διάρθρωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοι
χείο γ) σημείο ii), στην επικράτειά τους μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016.
Οποιαδήποτε αλλαγή στους εν λόγω καταλόγους κοινοποιείται στην
Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Επιτροπή δημιουργεί
και διατηρεί μια δημόσια βάση δεδομένων η οποία περιέχει νομοθετικά
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής περιγρα
φής των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από κάθε επάγγελμα.
2.
Έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία ο προηγούμε
νος έλεγχος των προσόντων είναι απαραίτητος δυνάμει του άρθρου 7
παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ειδική αιτιο
λογία για τη συμπερίληψη καθενός από τα εν λόγω επαγγέλματα στον
εν λόγω κατάλογο.
3.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν εάν οι απαιτήσεις δυνάμει των νομικών
συστημάτων τους για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ένα επάγγελμα
ή στην άσκησή του στους κατόχους ειδικών επαγγελματικών προσό
ντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει του
εν λόγω τίτλου, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «απαιτήσεις»
συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές:
α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα,
βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής·
β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος·
γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την
υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το
όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου.
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4.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε επαγγέλματα που είναι
νομοθετικά ρυθμιζόμενα σε ένα κράτος μέλος από ένωση ή οργάνωση
υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 και σε τυχόν απαιτήσεις
που σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους των εν λόγω ενώσεων ή των
οργανώσεων.
5.
Έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφο
ρίες στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις που σκοπεύουν να δια
τηρήσουν και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι εν λόγω
απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που εισήγαγαν στη
συνέχεια και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι απαιτήσεις
τους συμμορφώνονται με την παράγραφο 3 εντός έξι μηνών από τη
θέσπιση του μέτρου.
6.
Έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, και στη συνέχεια ανά διετία, τα
κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης μια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά
με τις απαιτήσεις που καταργήθηκαν ή που κατέστησαν λιγότερο
αυστηρές.
7.
Η Επιτροπή προωθεί τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παρά
γραφο 6 στα άλλα κράτη μέλη, τα οποία υποβάλλουν τις παρατηρήσεις
τους εντός έξι μηνών. Εντός της ίδιας περιόδου των έξι μηνών, η
Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανο
μένων και των ενδιαφερόμενων επαγγελμάτων.
8.
Η Επιτροπή υποβάλλει μια συνοπτική έκθεση βάσει των πληρο
φοριών που παρείχαν τα κράτη μέλη στην ομάδα συντονιστών που
συστάθηκε μέσω της απόφασης 2007/172/ΕΚ της Επιτροπής, της
19ης Μαρτίου 2007, για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (1), η οποία μπορεί να
υποβάλει τις παρατηρήσεις της.
9.
Βάσει των παρατηρήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 7
και 8, η Επιτροπή έως τις 18 Ιανουαρίου 2017, υποβάλλει τα τελικά
πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνο
δευόμενα κατά περίπτωση από προτάσεις για περαιτέρω πρωτοβουλίες.
▼B
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60
Εκθέσεις
1.
Από τις 20 Οκτωβρίου 2007 τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην
Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστή
ματος. Εκτός από τα γενικά σχόλια, η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική
καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων, καθώς και περιγραφή των
κυριότερων προβλημάτων που απορρέουν από την εκτέλεση της οδη
γίας.
▼M9
Από τις 18 Ιανουαρίου 2016 η στατιστική καταγραφή των ειλημμένων
αποφάσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιέχει λεπτομερείς
πληροφορίες για τον αριθμό και τους τύπους των ειλημμένων αποφά
σεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένων των τύπων
αποφάσεων σχετικά με μερική πρόσβαση που λαμβάνονται από αρμό
διες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4στ, και περιγραφή των κύριων προ
βλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας.
(1) ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 38.
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2.
Έως τις 18 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο, και στη συνέχεια κάθε
πέντε έτη, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εκτέλεση της παρού
σας οδηγίας.
Η πρώτη έκθεση εστιάζει ιδιαίτερα στα νέα στοιχεία που εισάγει η
παρούσα οδηγία και εξετάζει ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:
α) τη λειτουργία της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας·
β) τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα
επαγγέλματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο III του τίτλου III
περιλαμβανομένου του καταλόγου ικανοτήτων που αναφέρεται στο
άρθρο 31 παράγραφος 7·
γ) τη λειτουργία των κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και των κοινών
δοκιμασιών εκπαίδευσης·
δ) τα αποτελέσματα του ειδικού προγράμματος αναβάθμισης που
θεσπίσθηκε δυνάμει της νομοθεσίας, των κανονιστικών και διοικη
τικών διατάξεων της Ρουμανίας για κατόχους τίτλων σπουδών που
αναφέρονται στο άρθρο 33α, καθώς και για κατόχους τίτλων σπου
δών μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, με σκοπό να αποτιμηθεί η
ανάγκη επανεξέτασης των εν ισχύι διατάξεων που διέπουν το καθε
στώς κεκτημένων δικαιωμάτων που εφαρμόζεται στους ρουμανικούς
τίτλους σπουδών για νοσοκόμο υπεύθυνο για γενική περίθαλψη.
Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την
προετοιμασία της εν λόγω έκθεσης.
▼B
Άρθρο 61
Ρήτρα παρέκκλισης
Εάν, για την εφαρμογή διάταξης της παρούσας οδηγίας, παρουσιαστούν
μείζονες δυσχέρειες σε ορισμένους τομείς για ένα κράτος μέλος, η
Επιτροπή εξετάζει τις δυσχέρειες αυτές σε συνεργασία με το εν λόγω
κράτος.
▼M9
Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή εκδίδει μια εκτελεστική πράξη για να
επιτρέψει την εξαίρεση του εν λόγω κράτους μέλους, για περιορισμένη
περίοδο, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.
▼B
Άρθρο 62
Κατάργηση
Οι οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ,
78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ,
85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 93/16/ΕΟΚ και
1999/42/ΕΚ παύουν να ισχύουν από τις 20 Οκτωβρίου 2007. Οι ανα
φορές στις καταργούμενες οδηγίες λογίζεται ότι γίνονται στην παρούσα
οδηγία, δεν θίγονται δε οι πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των καταρ
γούμενων οδηγιών.
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Άρθρο 63
Μεταφορά
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007 και ενημε
ρώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής απο
φασίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 65
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Οι Ιρλανδοί υπήκοοι αποτελούν επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανισμών
του Ηνωμένου Βασιλείου:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Μόνο όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο.
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27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

▼M9

__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατηγορίες επαγγελματικής πείρας οι
οποίες μνημονεύονται στα άρθρα 17, 18 και 19
Κατάλογος Ι
Κλάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, καθώς και από τις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ και
82/489/ΕΟΚ
1
Οδηγία 64/427/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΟΒΕΚ (που αντιστοιχεί στις κλάσεις 23-40 ΔΤΤΒ)

Κλάση

Κλάση

Κλάση

Κλάση

23

Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία

232

Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από έριο

233

Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από βάμ
βακα

234

Μεταποίηση
μέταξα

235

Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από λινό
και κάνναβη

236

Βιομηχανία άλλων κλωστοϋφαντουργικών ινών (ιν
δική κάνναβη, σκληρές ίνες κ.λπ.), σχοινοποιία

237

Πιλοποιία

238

Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισμα)

239

Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες

24

Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού,
κλινοσκεπασμάτων

241

Μηχανική κατασκευή υποδημάτων (εξαιρουμένων
των υποδημάτων από καουτσούκ και ξύλο)

242

Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδημάτων

243

Κατασκευή ειδών ιματισμού (εκτός από γούνες)

244

Κατασκευή στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων

245

Βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών

25

Βιομηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιομηχα
νιών ξύλινων επίπλων)

251

Πριόνισμα και βιομηχανική παρασκευή ξύλου

252

Κατασκευή ημι-ετοίμων προϊόντων ξύλου

253

Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδομικών στοιχείων
και δαπέδων

254

Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών

255

Κατασκευή άλλων έργων από ξύλο (εκτός από έπι
πλα)

259

Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλά
θων και βουρτσών

26

260 Βιομηχανία ξύλινων επίπλων

κλωστοϋφαντουργικών

υλικών

από
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Κλάση

27

Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικει
μένων

271

Κατασκευή χαρτομάζας, χάρτου και χαρτονιού

272

Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντι
κειμένων από χαρτομάζα

Κλάση

28

280 Τυπογραφία,
βιομηχανίες

Κλάση

29

Βιομηχανία δερμάτων

291

Βυρσοδεψία
δέρματος

292

Κατασκευή δερματίνων ειδών και άλλων παρομοίων

30

Βιομηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνη
τών ή συνθετικών ινών και αμυλωδών προϊόντων

301

Επεξεργασία καουτσούκ και αμιάντου

302

Επεξεργασία πλαστικών υλών

303

Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών

31

Χημική Βιομηχανία

311

Κατασκευή βασικών χημικών προϊόντων και κατα
σκευή με περαιτέρω πλέον ή μη σύνθετη επεξεργασία
αυτών των προϊόντων

312

Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προορι
ζομένων κυρίως για βιομηχανική και γεωργική
χρήση (περιλαμβάνεται η κατασκευή βιομηχανικών
λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η
οποία περιλαμβάνεται στην ομάδα 312 ΔΤΤΒ)

313

Ειδικευμένη κατασκευή χημικών προϊόντων προορι
ζομένων κυρίως για οικιακή και διοικητική χρήση
[εκτός από τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα
(ex ομάδα 319 ΔΤΤΒ)]

Κλάση

32

320 Βιομηχανία πετρελαίου

Κλάση

33

Κατασκευή προϊόντων εκ μη μεταλλικών μεταλλευ
μάτων

331

Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως εξ οπτής γης

332

Υαλουργία

333

Κατασκευή κεραμικών, πορσελάνης, φαγέντσας και
πυρίμαχων υλικών

334

Κατασκευή τσιμέντου, ασβέστου και γύψου

335

Κατασκευή υλικών ανοικοδομήσεως από μπετόν, τσι
μέντο και γύψο

339

Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ μη μεταλ
λικών μεταλλευμάτων

Ex Κλάση

Ex Κλάση

και

εκδόσεις

και

εγκαταστάσεις

παρεπόμενες

επεξεργασίας
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Κλάση

Κλάση

Κλάση

34

Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων
και μη σιδηρούχων

341

Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ περιλαμβανο
μένων των εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα
εντεταγμένων σε χαλυβουργείο)

342

Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων

343

Συρματουργία, ψυχρή έλαση, κατεργασία εν ψυχρώ

344

Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία μη σιδηρού
χων μετάλλων

345

Χυτήρια σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων

35

Κατασκευή έργων εκ μετάλλου (εκτός από μηχανές
και μηχανήματα

351

Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια μήτρας, βαρεία πίεση

352

Δευτερογενής μεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση
των μετάλλων

353

Μεταλλικές κατασκευές

354

Κατασκευή λεβήτων δεξαμενών και άλλων ειδών
φανοποιίας

355

Κατασκευή εργαλείων και ετοίμων ειδών εκ μετάλλου
εκτός ηλεκτρικού εξοπλισμού

359

Βοηθητικές μηχανολογικές δραστηριότητες

36

Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων

361

Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων

362

Κατασκευή μηχανών γραφείου

363

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την επεξεργασία
των μετάλλων, των εργαλείων και των εργαλείων
για μηχανές

364

Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών μηχανών και των
εξαρτημάτων τους, κατασκευή ραπτομηχανών

365

Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις βιο
μηχανίες τροφών, για τις χημικές βιομηχανίες και για
τις συνδεδεμένες με αυτές

366

Κατασκευή εξοπλισμού για ορυχεία, χυτήρια και
χάλυβος, για τη βιομηχανία δομικών κατασκευών·
κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και διεκπε
ραιώσεως εμπορευμάτων

367

Κατασκευή οργάνων μεταδόσεως

368

Κατασκευή άλλων ειδικών μηχανημάτων

369

Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξο
πλισμού
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Κλάση

Ex Κλάση

Κλάση

37

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών· ηλεκτρολογικά

371

Κατασκευή ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

372

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού (κινητήρων, γεν
νητριών, μετασχηματιστών, διακοπτών, συσκευών
βιομηχανικής χρήσεως κ.λπ.)

373

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για άμεση χρήση

374

Κατασκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, μετρητών
και άλλων οργάνων μετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού
εξοπλισμού

375

Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και
τηλεοράσεων, ηλεκτρο-ακουστικών ειδών

376

Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως

377

Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών

378

Κατασκευή μπαταριών και συσσωρευτών

379

Επισκευή, συναρμολόγηση και εργασίες τεχνικών
εγκαταστάσεων

38

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

383

Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών

384

Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτο
σικλετών και ποδηλάτων

385

Κατασκευή μοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλ
λακτικών τους

389

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών μη αλλαχού ταξι
νομούμενη

39

Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες

391

Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων μετρήσεως
και ελέγχου

392

Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπε
δικών εφαρμογών (εκτός από ορθοπεδικά παπούτσια)

393

Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού

394

Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοί
χου

395

Κοσμηματοποιία, χρυσοχοΐα και κατεργασία πολύτι
μων λίθων

396

Κατασκευή και επισκευή μουσικών οργάνων

397

Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών

399

Λοιπές μεταποιητικές βιομηχανίες
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Κλάση

40

Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού

400

Οικοδόμηση (μη ειδικευμένη), κατεδάφιση

401

Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων)

402

Έργα πολιτικού μηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυ
ρών, σιδηροτροχιών κ.λπ.

403

Εγκαταστάσεις

404

Διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων

2
Οδηγία 68/366/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/365/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΟΒΕΚ

Κλάση

Κλάση

20A

200 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών
ουσιών

20B

Βιομηχανίες τροφίμων (εκτός της βιομηχανίας παρα
σκευής ποτών)

201

Σφαγή ζώων, προετοιμασία και διατήρηση κρέατος

202

Βιομηχανία γάλακτος

203

Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και
λαχανικών

204

Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊ
όντων

205

Επεξεργασία σπόρων

206

Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιμαδιών
και μπισκότων

207

Βιομηχανία ζάχαρης

208

Βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκι
σμάτων

209

Παρασκευή διαφόρων τροφίμων

21

Βιομηχανία παρασκευής ποτών

211

Βιομηχανία αιθυλικών οινοπνευμάτων ζυμώσεως,
μαγιάς και οινοπνευματωδών ποτών

212

Βιομηχανία οίνου και παρόμοιων οινοπνευματωδών
χωρίς βύνη

213

Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας

214

Βιομηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων

Ex 30
304

Βιομηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή
συνθετικών ινών και αμυλώδη προϊόντα
Βιομηχανία αμυλωδών προϊόντων
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Οδηγία 82/489/ΕΟΚ
Ονοματολογία ΔΤΤΒ

Ex 855

Κομμωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου και των
επαγγελματικών σχολών αισθητικής)
Κατάλογος ΙΙ

Κλάσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ και
82/470/ΕΟΚ
1
Οδηγία 75/368/ΕΟΚ

(δραστηριότητες που προβλέπονται
παράγραφος 1)

στο άρθρο

5,

Ονοματολογία ΔΤΤΒ

Ex 04

Αλιεία
043

Ex 38

Ex 71

73

Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων

Κατασκευή υλικού μεταφορών
381

Ναυπηγική και επισκευή πλοίων

382

Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού

386

Κατασκευή αεροπλάνων (συμπεριλαμβανομένης
κατασκευής διαστημικού υλικού)

της

Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών και δραστηριότητες διά
φορες των μεταφορών που υπάγονται στις ακόλουθες ομάδες
Ex 711

Εκμετάλλευση κλιναμαξών (wagons-lits) και βαγονιώνεστιατορίων (wagons-restaurants)· συντήρηση σιδηρο
δρομικού υλικού εντός εργαστηρίων επισκευής, καθαρι
σμός βαγονιών

Ex 712

Συντήρηση υλικού αστικής, ημιαστικής και υπεραστικής
μεταφοράς ταξιδιωτών

Ex 713

Συντήρηση άλλου υλικού οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών
(όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λπ.)

Ex 714

Εκμετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών
μεταφορών (όπως οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες
με διόδια, οδικοί σταθμοί, χώροι σταθμεύσεως, σταθμοί
λεωφορείων και τραμ)

Ex 716

Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσι
πλοΐας (όπως εκμετάλλευση και συντήρηση πλωτών
αρτηριών, λιμένων και άλλων εγκαταστάσεων για την
εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυμούλκηση και πλοήγηση
στους λιμένες, επισήμανση, φόρτωση και εκφόρτωση
πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες, όπως διά
σωση πλοίων, ρυμούλκηση, εκμετάλλευση αγκυροβο
λίων για λέμβους)

Επικοινωνίες: ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 84
▼B
Ex 85

Προσωπικές υπηρεσίες
854

Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία

Ex 856

Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εμπο
ρική φωτογραφία, εκτός της δραστηριότητας του ειδησε
ογράφου φωτογράφου

Ex 859

Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες
(μόνο συντήρηση και καθαρισμός ακινήτων ή χώρων)
2

Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 6: όταν η δραστηριότητα θεωρείται βιομηχανική ή
βιοτεχνική)
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων
α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων:
— από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ),
— αγορά και πώληση εμπορευμάτων στις στεγασμένες αγορές εκτός των
μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων και στις υπαίθριες αγορές·
β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που
έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν.
3
Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3)
Ομάδες 718 και 720 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ
Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως:
— στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ' αποκοπή ή με προμήθεια, των
μεμονωμένων ή συνδυασμένων τμημάτων ενός ταξιδιού ή μιας διαμονής
(μεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, εκδρομές κλπ.), ανεξαρτήτως της αιτίας
της μετακινήσεως [άρθρο 2 σημείο B στοιχείο α)],
— στη διενέργεια διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ των ασκούντων επιχειρή
σεις παντός είδους μεταφορών και των ατόμων που αποστέλλουν ή δέχονται
αποστολές εμπορευμάτων, καθώς και στην πραγματοποίηση διαφόρων συνα
φών εργασιών:
αα) με τη σύναψη συμβάσεων με τους επιχειρηματίες μεταφορών για
λογαριασμό των εντολέων τους,
ββ) με την επιλογή του είδους της μεταφοράς, της επιχειρήσεως, και του
δρομολογίου, που θεωρούνται οι πλέον συμφέροντες για τον εντολέα,
γγ) με την προετοιμασία της μεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευα
σία απαραίτητη για τη μεταφορά), με την πραγματοποίηση διαφόρων
δευτερευουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με την
εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών),
δδ) με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται με τη μεταφο
ρά, όπως η σύνταξη της φορτωτικής· με το συνδυασμό ή το διαχωρι
σμό των αποστολών,
εε) με το συντονισμό των διαφόρων φάσεων μιας μεταφοράς, εξασφαλί
ζοντας τη διαμετακόμιση, την επαναποστολή, τη μεταφόρτωση και τις
διάφορες τερματικές εργασίες,
στστ) με την παροχή φορτίου στους μεταφορείς και μεταφορικών δυνατοτή
των στα άτομα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εμπορευμά
των:
— στον υπολογισμό των μεταφορικών εξόδων, και τον έλεγχο του
λογαριασμού των εξόδων,
— στην πραγματοποίηση ορισμένων διαβημάτων μόνιμου ή ευκαιρια
κού χαρακτήρα, εξ ονόματος και για λογαριασμό εφοπλιστή ή
θαλάσσιου μεταφορέα (προς τις λιμενικές αρχές, τις επιχειρήσεις
ανεφοδιασμού του πλοίου, κ.λπ.).
[Δραστηριότητες του άρθρου 2 σημείο A στοιχεία α), β) και δ)].
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Κατάλογος ΙΙΙ
Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ, 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ,
70/523/ΕΟΚ και 82/470/ΕΟΚ
1
Οδηγία 64/222/ΕΟΚ
(Οδηγίες απελευθέρωσης: 64/223/ΕΟΚ και 64/224/ΕΟΚ)
1. Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο με εξαί
ρεση το χονδρικό εμπόριο των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, των
τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών και του άνθρακα (ex ομάδα
611).
2. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού εξουσιοδοτημένου δυνάμει
μιας ή περισσοτέρων εντολών να προετοιμάζει ή να προβαίνει σε εμπορικές
συναλλαγές επ' ονόματι και για λογαριασμό τρίτου.
3. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος χωρίς να έχει
διαρκή εξουσιοδότηση, φέρει σε επαφή πρόσωπα που επιθυμούν να συμβλη
θούν απευθείας ή προετοιμάζει τις εμπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθάει
τη σύναψή τους.
4. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος προβαίνει επ' ονό
ματί του σε εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτου.
5. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού, ο οποίος πραγματοποιεί
χονδρικές πωλήσεις με πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου.
6. Επαγγελματικές δραστηριότητες διαμεσολαβητού που ζητεί παραγγελίες μετα
βαίνων από οικία σε οικία.
7. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατ' επάγγελμα
από μισθωτό διαμεσολαβητή στην υπηρεσία μιας ή περισσοτέρων εμπορικών,
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
2
Οδηγία 68/364/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/363/ΕΟΚ)
Ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ: Λιανικό εμπόριο
Εξαιρούμενες δραστηριότητες:

012

Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων

640

Συναλλαγές επί ακινήτων, εκμισθώσεις

713

Εκμίσθωση αυτοκινήτων, αμαξών και αλόγων

718

Εκμίσθωση αμαξοστοιχιών και βαγονιών

839

Εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων

841

Κρατήσεις θέσεων κινηματογράφου και εκμίσθωση κινηματογρα
φικών ταινιών

842

Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκμίσθωση θεατρικού εξοπλισμού

843

Εκμίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και μηχανημάτων τυχερών παι
γνίων με κερματοδέκτη

853

Εκμίσθωση επιπλωμένων δωματίων

854

Εκμίσθωση οικιακού ρουχισμού

859

Εκμίσθωση ρουχισμού
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Οδηγία 68/368/ΕΟΚ
(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/367/ΕΟΚ)
Ονοματολογία ΔΤΤΒ
Ex κλάση 85 ΔΤΤΒ
1.

Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ).

2.

Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώ
σεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ).
4
Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (άρθρο 7)

Όλες οι δραστηριότητες του παραρτήματος της οδηγίας 75/368/ΕΟΚ, εκτός από τις
δραστηριότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 5 (1) της παρούσας οδηγίας
(κατάλογος ΙΙ, σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος).
Ονοματολογία ΔΤΤΒ

Ex 62

Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Ex 620

Ex 71

Ex 82

Μεταφορές
Ex 713

Οδική μεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγματοποι
ούμενων με αυτοκίνητα οχήματα

Ex 719

Εκμετάλλευση αγωγών προοριζομένων για μεταφορά
υγρών υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χημικών
προϊόντων

Υπηρεσίες παρεχόμενες στο κοινωνικό σύνολο
827

Ex 84

Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί
κήποι

Υπηρεσίες αναψυχής
843

Ex 85

Πρακτορεία επί θεμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρή
σεις διανομής τελών

Υπηρεσίες αναψυχής μη αλλαχού ταξινομούμενες:
— αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι,
οργανώσεις αθλητικών συναντήσεων κ.λπ.),
εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδα
σκάλων
— δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδρομιών,
χώροι παιγνίων, ιπποδρόμια κ.λπ.)
— άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα
διασκεδάσεων, άλλες διασκεδάσεις κ.λπ.)

Προσωπικές υπηρεσίες
Ex 851

Οικιακές υπηρεσίες

Ex 855

Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόμου
εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόμου, επαγγελματι
κές σχολές αισθητικής και κομμωτικής

Ex 859

Προσωπικές υπηρεσίες μη αλλαχού ταξινομούμενες
εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών και παραϊ
ατρικών μασέρ και οδηγών των ορέων, κατατασσόμε
νων ως ακολούθως:
— απολύμανση και καταπολέμηση των βλαβερών
ζώων
— ενοικίαση ενδυμάτων και φύλαξη αντικειμένων
— γραφεία συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες
— δραστηριότητες μαντικής και εικασιών
— υγειονομικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριό
τητες
— γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων
— οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερμηνείς
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Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 5)
Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) αγορά και πώληση εμπορευμάτων:
— από τους πλανόδιους εμπόρους (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ)
— στις στεγασμένες αγορές εκτός των μονίμων στο έδαφος εγκατεστημένων
και στις υπαίθριες αγορές·
β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο μεταβατικών μέτρων που
έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν.
6
Οδηγία 70/523/ΕΟΚ
Μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακα και
στις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακα (ex ομάδα 6112,
ονοματολογία ΔΤΤΒ)
7
Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6 παράγραφος 2)
[Δραστηριότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 2 σημείο A στοιχείο γ) και ε),
σημείο B στοιχείο β), σημεία Γ και Δ]
Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως:
— στη μίσθωση βαγονιών ή αμαξών σιδηροδρόμου για τη μεταφορά ατόμων ή
εμπορευμάτων,
— στη μεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων,
— στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμβάσεων για
τη μεταφορά μεταναστών,
— στην παραλαβή κάθε είδους αντικειμένου ή εμπορεύματος για αποθήκευση,
για λογαριασμό του καταθέτη, υπό τελωνειακό ή μη καθεστώς, σε αποθήκες,
γενικές αποθήκες, χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάμους απο
θηκεύσεως, σιρούς, κ.λπ.,
— στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντι
κείμενο ή το εμπόρευμα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση,
— στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που έχουν
δοθεί για προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, ή είτε κατά τη
μετακόμιση προς ή από την αγορά,
— στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης των αυτο
κινήτων,
— στη μέτρηση, ζύγιση, ογκομετρική εκτίμηση των εμπορευμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης
V.1. ΙΑΤΡΟΙ

▼M11
5.1.1. Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον Πιστοποιητικό που συνο Ημερομηνία
τίτλο εκπαίδευσης
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης αναφοράς

Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

België/Belgique/
Belgien

Diploma van arts/Diplôme de
docteur en médecine

— Les universités/De
universiteiten

Diplôme de «médecin»/Master in
de geneeskunde

— Le Jury compétent
d’enseignement de
la Communauté fra
nçaise/De bevoegde
Examencommissie
van de Vlaamse
Gemeenschap

България

Диплома
за
висше
образование на образователноквалификационна
степен
«магистър» по «Медицина»
и
професионална
квалификация
«Магистърлекар»

Университет

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve stu Lékářská fakulta univer
dijním
programu
všeobecné zity v České republice
lékařství
(doktor
medicíny,
MUDr.)

Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen
i medicin (cand.med.)

Universitet

20.12.1976

1.1.2007

1.5.2004

— Autorisation som 20.12.1976
læge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
og

Styrelsen for Patientsik
Bevis for bestået lægevidenska kerhed
belig
embedseksamen Medicinsk universitetsfa
(cand.med.)
—
kultet

Tilladelse til selv
stændigt
virke
som læge (doku
mentation for gen
nemført
praktisk
uddannelse),
udstedt af Sundh
edsstyrelsen

— Autorisation som
læge og tilladelse
til
selvstændigt
virke som læge

Deutschland

— Zeugnis über die Ärztliche
Prüfung
— Zeugnis über die Ärztliche
Staatsprüfung und Zeugnis
über die Vorbereitungszeit
als Medizinalassistent, soweit
diese nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch für
den Abschluss der ärztlichen
Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

20.12.1976
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Χώρα

Eesti

Οργανισμός που χορηγεί τον Πιστοποιητικό που συνο Ημερομηνία
τίτλο εκπαίδευσης
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης αναφοράς

Τίτλος εκπαίδευσης

Arstikraad

Tartu Ülikool

1.5.2004

— Ιατρική
Σχολή
Πανεπιστημίου

1.1.1981

Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse
läbimise kohta
Ελλάδα

õppekava

Πτυχίο Ιατρικής

— Σχολή
Επιστημών
Υγείας,
Τμήμα
Iατρικής Πανεπιστη
μίου
España

Título de Licenciado en Medicina
y Cirugía

— Ministerio de Edu
cación y Cultura

Título de Licenciado en Medicina

— El rector de una
Universidad

Título de Graduado/a en Medici
na

1.1.1986

France

Diplôme de fin de deuxième
cycle des études médicales

Universités

20.12.1976

Hrvatska

Diploma «doktor medicine/dokto Medicinski
fakulteti
rica medicine»
sveučilišta u Republici
Hrvatskoj

Ireland

Primary qualification

Competent
body

Italia

Diploma di laurea in medicina
e chirurgia

Università

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

1.5.2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa aug
stskola

1.5.2004

Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą gydytojo
kvalifikaciją

Universitetas

examining

1.7.2013

Certificate of experien 20.12.1976
ce
Diploma di abilitazione 20.12.1976
all’esercizio
della
medicina e chirurgia

1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą medicinos
gydytojo profesinę
kvalifikaciją

2. Magistro diplomas (medicinos
magistro kvalifikacinis laipsnis
ir gydytojo kvalifikacija)

2. Internatūros pažymėjimas (medicinos
gydytojo profesinė
kvalifikacija)

Luxembourg

Diplôme d’Etat de docteur en Jury d’examen d’Etat
médecine, chirurgie et accouche
ments

Certificat de stage

Magyarország

Okleveles
(dr. med)

Malta

Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina
u l-Kirurġija

Universita` ta’ Malta

Nederland

Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

orvosdoktor

oklevél

Egyetem

1.5.2004

20.12.1976

1.5.2004

Ċertifikat
ta’
reġistrazzjoni maħruġ
mill-Kunsill Mediku

1.5.2004

20.12.1976
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Χώρα

Οργανισμός που χορηγεί τον Πιστοποιητικό που συνο Ημερομηνία
τίτλο εκπαίδευσης
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης αναφοράς

Τίτλος εκπαίδευσης

Österreich

Urkunde über die Verleihung des Medizinische
Fakultät
akademischen Grades Doktor der einer Universität, bzw
gesamten Heilkunde (bzw. Doc Medizinische Universität
tor
medicinae
universae,
Dr.med.univ.)

Polska

Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku lekarskim
z tytułem «lekarza»

szkoły wyższe

1.1.1994

Świadectwo złożenia
Lekarskiego Egzaminu
Państwowego (1) (3)

1.5.2004

/Świadectwo złożenia
Lekarskiego Egzaminu
Końcowego (2) (3)
Portugal

Carta de Curso de licenciatura em
medicina

Universidades

Certificado
emitido
pela Ordem dos Médi
cos

Certificado de mestrado integrado
em medicina
România

Diplomă de licenţă de doctor
medic
Diploma de licență și master (4)

Universităţi
Ministerul
Naționale (4)

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje Univerza
strokovni naslov «doktor medici
ne/doktorica medicine»

Slovensko

DIPLOM všeobecné
doktor všeobecného
(«MUDr.»)

Suomi/Finland

Sverige

lekárstvo
lekárstva

1.1.1986

1.1.2007
Educației

Potrdilo o Opravljenem
Strokovnem Izpitu za
Poklic Zdravnik/Zdrav
nica

1.5.2004

Univerzita

1.5.2004

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/
Medicine licentiatexamen

Yliopisto

1.1.1994

Läkarexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation
som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen

Competent
body

Certificate of experi- 20.12.1976
ence

United Kingdom Primary qualification

examining

1.1.1994

(1) Έως το 2012.
(2) Από το 2013.
(3) Έως την 1.10.2017 οι τίτλοι εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μεταπτυχιακής
πρακτικής άσκησης («staż podyplomowy»).
(4) Από το 2011.

5.1.2. Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού
Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

België/Belgique/
Belgie

Bijzondere beroepstitel van gene Minister bevoegd voor Volksgezondheid/
esheer-specialist/Titre profession Ministre de la Santé publique
nel particulier de médecin spécia
liste

България

Свидетелство
специалност

Česká republika

Diplom o specializaci

за

призната

Ημερομηνία
αναφοράς

20.12.1976

Университет

1.1.2007

Ministerstvo zdravotnictví

1.5.2004
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Χώρα

Danmark

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Ημερομηνία
αναφοράς

Bevis for tilladelse til at betegne
sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20.12.1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav
tunnistus

Tartu Ülikool

1.5.2004

1. Περιφέρεια

1.1.1981

Styrelsen for Patientsikkerhed
20.12.1976

Residentuuri lõputunnistus eriar
stiabi erialal
Ελλάδα

Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας

2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία
España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

France

1. Certificat d’études spéciales de
médecine accompagné
du
diplôme d’Etat de docteur en
médecine

1. Universités

1.1.1986
20.12.1976

2. Attestation de médecin spécia 2. Conseil de l’Ordre des médecins
liste qualifié accompagnée du
diplôme d’Etat de docteur en
médecine
3. Diplôme d’études spécialisées 3. Universités
ou diplôme d’études spéciali
sées complémentaires quali
fiant de médecine accompagné
du diplôme d’Etat de docteur
en médecine
Hrvatska

Diploma
o
usavršavanju

specijalističkom

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1.7.2013

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20.12.1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20.12.1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδι Ιατρικό Συμβούλιο
κότητας

1.5.2004

Latvija

«Sertifikāts»–kompetentu iestāžu Latvijas Ārstu biedrība
izsniegts dokuments, kas aplieci Latvijas Ārstniecības personu profesionālo
na, ka persona ir nokārtojusi ser organizāciju savienība
tifikācijas eksāmenu specialitātē

1.5.2004

Lietuva

1. Rezidentūros
pažymėjimas, Universitetas
nurodantis suteiktą gydytojo
specialisto profesinę kvalifika
ciją

1.5.2004

2. Rezidentūros pažymėjimas (gy
dytojo specialisto profesinė
kvalifikacija)
Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1.5.2004

Malta

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1.5.2004

20.12.1976
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Χώρα

Nederland

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Bewijs van inschrijving in een
Specialistenregister

— Medische Specialisten Registratie Com
missie (MSRC) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevorde
ring der Geneeskunst

Ημερομηνία
αναφοράς

20.12.1976

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Com
missie (SGRC) van de Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
Diploma geneeskundig specialist

— Registratiecommissie Geneeskundig Spe
cialisten (RGS) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevorde
ring der Geneeskunst (1)

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjali Centrum Egzaminów Medycznych
sty

1.5.2004

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

1.1.1986

România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii

1.1.2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem speciali 1. Ministrstvo za zdravje
stičnem izpitu
2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

1.5.2004

1.1.1994

1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita
v Košiciach

Pavla

Jozefa

Šafárika

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Speciallä Yliopisto
karexamen

1.1.1994

Sverige

Bevis om specialkompetens som
läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of Completion of trai Postgraduate Medical Education and Training
ning
Board

Socialstyrelsen

General Medical Council

20.12.1976
1.4.2010

(1) Από τον Ιανουάριο του 2013.

5.1.3. Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών
Αναισθησιολογία

Γενική χειρουργική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a intenzivní medicína

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάδα

Αναισθησιολογία

Χειρουργική
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Αναισθησιολογία

Γενική χειρουργική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna
medicina

Opća kirurgija

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva
e del dolore (2)

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

— Chirurgie
— Allgemeinchirurgie
gie (1)

und

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in periopera Splošna kirurgija
tivna intenzivna medicina

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och
intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Viszeralchirur

(1) Από τον Ιούνιο του 2015.
(2) Από τον Φεβρουάριο του 2015.

Νευροχειρουργική

Γυναικολογία — Μαιευτική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie —
verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia
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Νευροχειρουργική

Γυναικολογία — Μαιευτική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Ελλάδα

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar
och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Γενική (Εσωτερική) Ιατρική

Οφθαλμολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark
Deutschland

Oftalmologi
Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάδα

Παθολογία

Οφθαλμολογία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery
Ophthalmology (1)

Italia

Medicina interna

Oftalmologia
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Γενική (Εσωτερική) Ιατρική

Οφθαλμολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Κύπρος

Παθολογία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

(1) Από το 1991/1992.

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Педиатрия

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάδα

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale

Pédiatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie
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Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

— Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
— Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och
halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhinolaryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

(1) Από τον Ιούνιο του 2015.

Ιατρική των αναπνευστικών οδών (πνευμονολογία)

Ουρολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

Deutschland

— Pneumologie
— Innere Medizin und Pneumologie

Urologie
(1)

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάδα

Φυματιολογία — Πνευμοvολογία

Ουρολογία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia
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Ιατρική των αναπνευστικών οδών (πνευμονολογία)

Ουρολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

— Lungenkrankheiten

Urologie

— Innere Medizin und Pneumologie

(2)

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdo Urologia/Urologi
mar och allergologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

(1) Από τον Ιούλιο του 2011.
(2) Από τον Ιούνιο του 2015.

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heel Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
kunde

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

Deutschland

— Orthopädie (und Unfallchirurgie)
— Orthopädie und Unfallchirurgie

Pathologie

(1)

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάδα

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija
Patologija i citologija (3)

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia
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Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

— Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
— Orthopädie und Traumatologie

(2)

— Pathologie
— Klinische Pathologie und Molekularpatholo
gie (2)
— Klinische Pathologie und Neuropathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

— Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och trau Patologia/Patologi
matologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

(1)

Από τον Μάιο του 2006.
(2) Από τον Ιούνιο του 2015.
3
( ) Από τις 3.11.2015.

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psych
iatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάδα

Νευρολογία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria
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Νευρολογία

Ψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Ραδιοδιαγνωστική

Ραδιοθεραπευτική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncolo
gie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάδα

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie option oncologie radiothérapique

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna
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Ραδιοδιαγνωστική

Ραδιοθεραπευτική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia
Radioncologia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

Radiologi
United Kingdom

(2)

Onkologi (1)

Clinical radiology

Clinical oncology

(1)

Από τον Σεπτέμβριο του 2008.
(2) Από τον Μάιο του 2015.

Πλαστική Χειρουργική

Κλινική Βιολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthéti Biologie clinique/Klinische biologie
que/Plastische, reconstructieve en esthetische
heelkunde

България

Пластично-възстановителна
хирургия

Česká republika

Plastická chirurgie

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

— Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

и

естетична

— Plastische und Ästhetische Chirurgie

Клинична лаборатория

Laboratoriumsmedizin (2)

(1)

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάδα

Πλαστική Χειρουργική

Ιατρική Βιοπαθολογία (5)

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthéti Biologie médicale
que

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurģija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie (3)

Medizinische Biologie
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Πλαστική Χειρουργική

Κλινική Βιολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie
reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Laboratórna medicína

Από το 2006.
Από το 2012.
Από τον Ιούνιο του 2015.
Από τον Ιούνιο του 2015.
Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 30.12.1994.

Μικροβιολογία — Βακτηριολογία

Βιοχημεία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

— Mikrobiologie (Virologie) und Infektionse Laboratoriumsmedizin (1)
pidemiologie
— Mikrobiologie, Virologie und Infektionse
pidemiologie (3)

Eesti
Ελλάδα

— Ιατρική Βιοπαθολογία

Ιατρική Βιοπαθολογία (6)

— Μικροβιολογία
España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France
Hrvatska

Klinička mikrobiologija

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica (5)

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobioloģija

Lietuva
Luxembourg

Microbiologie

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

Österreich

— Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

— Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)
— Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Chimie biologique
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Μικροβιολογία — Βακτηριολογία

Βιοχημεία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Mikrobiologia lekarska

Polska
Portugal
România
Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi (7)
United Kingdom
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Έως το 2012.
Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 4.4.2000.
Από τον Μάιο του 2006.
Από τον Ιούνιο του 2015.
Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 3.6.2015.
Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 30.12.1994.
Από τον Μάιο του 2015.

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάδα
España

Χειρουργική Θώρακος
Inmunología

— Cirugía torácica
— Cirugía cardiovascular

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Italia

Cardiothoracic surgery
— Chirurgia toracica
— Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija
Sirds ķirurgs

Lietuva

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Österreich

Kirurġija Kardjo-Toraċika
Cardio-thoracale chirurgie

Nederland
— Immunologie

Thoraxchirurgie

— Klinische Immunologie (2)
Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej
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Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

România

Chirurgie toracică

Slovenija

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Hrudníková chirurgia
Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxki
rurgi

Sverige

Klinisk immunologi (3)

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 1.1.1983.
(2) Από τον Ιούνιο του 2015.
(3) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 14.6.2017.

Χειρουργική παίδων

Αγγειοχειρουργική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Chirurgie
de (1)

des

vaisseaux/Bloedvatenheelkun

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

Karkirurgi

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάδα

Χειρουργική Παίδων

Αγγειοχειρουργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Österreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Angologia/Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Nederland

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija
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Χειρουργική παίδων

Αγγειοχειρουργική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

Kärlkirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Vascular surgery

(1) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 1.1.1983.

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

България

Кардиология

Гастроентерология (1)

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

Deutschland

— Innere Medizin und Schwerpunkt Kardio — Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroe
logie
nterologie
— Innere Medizin und Kardiologie (2)

— Innere Medizin und Gastroenterologie (2)

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάδα

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Cardiologie et maladies vasculaires

Gastro-entérologie et hépatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Malattie dell’apparato cardiovascolare

Gastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente (3)

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

Österreich

Innere Medizin und Kardiologie

Innere Medizin und Gastroenterologie und
Hepatologie

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

Kardiologija in vaskularna medicina

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia
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Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastroenterology

(1)

Έως τις 14.9.2010.
(2) Από τον Οκτώβριο του 2009.
3
( ) Από τον Ιούνιο του 2015.

Ρευματολογία

Γενική αιματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Rhumathologie/reumatologie

България

Ревматология

Клинична хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: hæmatologi

Deutschland

— Innere Medizin und Schwerpunkt Rheuma — Innere Medizin und Schwerpunkt Hämato
tologie
logie und Onkologie
— Innere Medizin und Rheumatologie (1)

— Innere Medizin
Onkologie (1)

und

Hämatologie

und

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάδα

Ρευματολογία

Αιματολογία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Hematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich

Innere Medizin und Rheumatologie

Innere Medizin und Hämatologie und internisti
sche Onkologie

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

Revmatologija

Hematologija

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia
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Ρευματολογία

Γενική αιματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

(1)

Από τον Οκτώβριο του 2009.

Ενδοκρινολογία

Φυσιοθεραπεία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische
geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Diabelotologie a endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Intern medicin: endokrinologi

Deutschland

— Innere Medizin und Schwerpunkt Endokri Physikalische und Rehabilitative Medizin
nologie und Diabetologie
— Innere Medizin und Endokrinologie und
Diabetologie (1)

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάδα

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie — diabète — maladies méta Médecine physique et de réadaptation
boliques

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)

Medicina fisica e riabilitativa (2)

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et
de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Innere Medizin und Endokrinologie und Dia Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabi
betologie
litation

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia/Nutrição

Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina
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Ενδοκρινολογία

Φυσιοθεραπεία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

Endokrinologi och diabetologi (3)
United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

(1)

Από τον Οκτώβριο του 2009.
(2) Από τον Φεβρουάριο του 2015.
3
( ) Από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie

България

Кожни и венерически болести

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark

Dermato-venerologi

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti
Ελλάδα

Dermatoveneroloogia
Νευρολογία — Ψυχιατρική

España
France

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Dermatología médico-quirúrgica y venereología

Neuropsychiatrie (2)

Hrvatska

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologija i venerologija

Ireland
Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venereologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie (6)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia
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Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och
allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom
Ημερομηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3:
(1) 1.8.1987· εξαιρούνται τα άτομα που έχουν ξεκινήσει εκπαίδευση πριν από την εν λόγω ημερομηνία.
(2) 31.12.1971
(3) 31.10.1999
(4) Δεν χορηγούνται πλέον τίτλοι εκπαίδευσης για εκπαιδεύσεις που ξεκίνησαν μετά τις 5.3.1982
(5) 9.7.1984
(6) 31.3.2004.

Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie
infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in
de kinder- en jeugdpsychiatrie
Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder — und Jugendpsychiatrie und –psycho
therapie

Ελλάδα

Ακτινολογία — Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

España

Electroradiología (1)

France

Electro-radiologie (2)

Pédopsychiatrie (7)

Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

Eesti

Ireland
Italia

Child and adolescent psychiatry
Radiologia (3)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (4)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Malta
Nederland

Radiologie (5)

Österreich

Radiologie (6)

— Kinder- und Jugendpsychiatrie
— Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho
therapeutische Medizin (8)
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Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Psiquiatria da infância e da adolescência

România
Slovenija

Psihiatrie pediatrică
Radiologija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Ημερομηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3:
(1) 1.2.1984
(2) 3.12.1971
(3) 31.10.1993
(4) Δεν χορηγούνται πλέον τίτλοι εκπαίδευσης για εκπαιδεύσεις που ξεκίνησαν μετά τις 5.3.1982.
(5) 8.7.1984
(6) 31.3.2004
(7) 1.1.1991.
(8) Από τον Ιούνιο του 2015.

Γηριατρική

Νεφρολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Gériatrie/Geriatrie

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

Deutschland

— Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrolo
gie
— Innere Medizin und Nephrologie (1)

Eesti

Nefroloogia

Ελλάδα

Νεφρολογία

España

Geriatría

France

Nefrología
Néphrologie

Hrvatska

Gerijatrija

Nefrologija

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija
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Γηριατρική

Νεφρολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Nederland

Klinische geriatrie

Österreich
Polska

Innere Medizin und Nephrologie
Geriatria

Nefrologia

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

Portugal
România

Nefrologia

Slovenija

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
Njurmedicin (2)

United Kingdom

Geriatric medicine

Renal medicine

(1)

Από τον Οκτώβριο του 2009.
(2) Από τον Μάιο του 2015.

Μεταδοτικές νόσοι

Κοινωνική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland
Eesti

Öffentliches Gesundheitswesen
Infektsioonhaigused

Ελλάδα

Κοινωνική Iατρική

España

Medicina preventiva y salud pública

France

Santé publique et médecine sociale

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Italia

Malattie infettive e tropicali (2)
Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα (3)

— Υγειονολογία
— Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika
Maatschappij en gezondheid

Nederland
Österreich

Innere Medizin und Infektiologie

— Sozialmedizin
— Public Health (1)

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia
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Μεταδοτικές νόσοι

Κοινωνική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Portugal

Doenças infecciosas

Saúde pública

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

(1) Από τον Ιούνιο του 2015.
(2) Από τον Φεβρουάριο του 2015.
(3) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 8.12.2016.

Φαρμακολογία

Ιατρική της Εργασίας

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

България

Клинична
фармакология
Фармакология

и

терапия

Трудова медицина

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti
Ιατρική της Εργασίας

Ελλάδα
España

Farmacología clínica

France

Medicina del trabajo
Médecine du travail

Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Pharmaceutical Medicine (4)
Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Farmacologia e tossicologia clinica (2)
Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimības

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

— Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
— Arbeid en gezondheid, verzekeringsgenee
skunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

— Arbeitsmedizin
— Arbeitsmedizin und angewandte Physiolo
gie (1)

Polska
Portugal

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy
Medicina do trabalho
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Φαρμακολογία

Ιατρική της Εργασίας

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

România

Farmacologie clinică

Slovenija

Medicina muncii
Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk
farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicin (3)

United Kingdom
(1)
(2)
(3)
(4)

Από
Από
Από
Από

τον
τον
τον
τον

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Ιούνιο του 2015.
Φεβρουάριο του 2015.
Σεπτέμβριο του 2008.
Ιούλιο του 2017.

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti
Ελλάδα

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

Médecine nucléaire
Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

Hrvatska
Ireland

Luxembourg
Magyarország

Médecine nucléaire
Allergológia és klinikai immunológia

Malta
Nederland

Nukleáris medicina
Mediċina Nukleari

Allergologie (1)

Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin

Österreich
Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară
Nuklearna medicina

Slovenija
Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína
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Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Suomi/Finland
Sverige

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Kli
nisk fysiologi och nukleärmedicin
Allergisjukdomar

Nukleärmedicin
Nuklearmedicin (2)
Nuclear medicine

United Kingdom

(1) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 12.8.1996.
(2) Από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Γναθοπροσωπική Χειρουργική (βασική εκπαίδευση
ιατρού)

Βιολογική Αιματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Трансфузионна хематология

Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάδα
España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

Hématologie

Ireland
Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος
Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Hématologie biologique

(1)

Malta
Nederland
Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (2)

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România
Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Ημερομηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3:
(1) 30.9.2007
(2) 28.2.2013.

Hematologia clinica
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Στοματολογία

Δερματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάδα
España

Estomatología

France

Stomatologie

Hrvatska
Ireland

Dermatology

Italia

Odontostomatologia

(1)

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Stomatologie

Magyarország
Malta

Dermatoloġija

Nederland
Österreich
Polska
Portugal

Estomatologia

România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dermatology

(1) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 31.12.1994.

Χώρα

Belgique/België/
Belgien
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάδα

Αφροδισιολογία

Τροπική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος
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Αφροδισιολογία

Τροπική Ιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

España
France
Hrvatska
Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

Medicina tropicale (2)

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta

Trópusi betegségek
Mediċina Uro-ġenetali

Nederland
Österreich

— Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
— Klinische Immunologie und Spezifische
Prophylaxe und Tropenmedizin (1)

Polska

Medycyna transportu

Portugal

Medicina tropical

România
Slovenija
Slovensko

Tropická medicína

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

(1) Από τον Ιούνιο του 2015.
(2) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 3.6.2015.

Γαστρεντερική Χειρουργική

Τραυματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdo
men (1)

България

Гастроентерологичнa хирургия

Спешна медицина

Česká republika

— Traumatologie
— Urgentní medicína

Danmark
Deutschland

Visceralchirurgie

Eesti
Ελλάδα
España
France

Chirurgie viscérale et digestive

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina
Emergency medicine

Ireland
Italia

Chirurgia dell’apparato digerente

(3)

Medicina d’emergenza-urgenza (2)
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Γαστρεντερική Χειρουργική

Τραυματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Mediċina tal-Emerġenza (4)

Nederland
Österreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
România

Medicină de urgenţă

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Urgentna medicina

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

— Úrazová chirurgia
— Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen
gisk kirurgi

kirurgia/Gastroenterolo Akuuttilääketiede/Akutmedicin

Sverige

Akutsjukvård

United Kingdom

Emergency medicine

(1)

Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 1.1.1983.
(2) Από τις 17.2.2006.
3
( ) Ημερομηνία κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3: 3.6.2015.
(4) Από τις 21.11.2003.

Χώρα

Κλινική Νευροφυσιολογία

Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουρ
γική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) (1)

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Belgique/België/
Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-facia
le/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezich
tschirurgie

България

Дентална,
хирургия

орална

и

лицево-челюстна

Česká republika
Danmark
Deutschland

— Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
— Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2)

Eesti
Ελλάδα
España

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργι
κή (3)
Neurofisiologia clínica

France
Hrvatska
Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
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Κλινική Νευροφυσιολογία

Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουρ
γική (βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) (1)

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Latvija
Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland
Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska
Portugal
România

Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)

Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysio Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial
logi
kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

(1) Η εκπαίδευση που οδηγεί στη χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας οδοντικής, στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής
(βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση) προϋποθέτει ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών ιατρικών σπουδών (άρθρο 24) και,
επιπλέον, ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών οδοντιατρικών σπουδών (άρθρο 34).
(2) Από το 2006.
(3) Από τις 10.7.2014.
(4) Από το 2009.

Παθολογική Ογκολογία

Ιατρική Γενετική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Belgique/België/
Belgien

Oncologie médicale/Medische oncologie

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Ελλάδα

Παθολογική Ογκολογία

España

Oncología Médica

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Hrvatska
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Παθολογική Ογκολογία

Ιατρική Γενετική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Τίτλος

Τίτλος

Χώρα

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

Ġenetika Klinika/Medika

Nederland

Klinische genetica

Österreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicală

Genetică medicală

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

Onkologi

Klinisk genetik

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

5.1.4. Τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής
Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία αναφοράς

België/Belgique/
Belgien

Bijzondere beroepstitel van hui Huisarts/Médecin généraliste
sarts/Titre professionnel particulier
de médecin généraliste

България

Свидетелство
за
призната
специалност по Обща медицина

Лекар-специалист
медицина

Česká republika

Diplom o specializaci všeobecné
praktické lékařství

Všeobecný praktický lékař

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig
som speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Spe
ciallæge i almen medicin

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Facharzt/Fachärztin
Ausbildung in der Allgemeinmedi gemeinmedizin
zin

Eesti

Residentuuri
tunnistus

lõpetamist

tõendav

по

31.12.1994

Обща

1.1.2007
1.5.2004

für

All

Perearst

31.12.1994
31.12.1994

1.5.2004

Diplom peremeditsiini erialal
Ελλάδα

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής
ιατρικής

Iατρός με
ιατρικής

γενικής

31.12.1994

España

Título de especialista en medicina
familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar
y comunitaria

31.12.1994

France

Diplômes d’études spécialisées de
médecine générale accompagnés
du diplôme d’Etat de docteur en
médecine

Médecin qualifié en médecine
générale

31.12.1994

Hrvatska

Diploma
o
usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

specijalističkom

ειδικότητα

1.7.2013
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία αναφοράς

Ireland

Certificate of specific qualifications
in general medical practice

General medical practitioner

31.12.1994

Italia

— Attestato di formazione specifica
in medicina generale

Medico di medicina generale

31.12.1994

— Diploma di formazione specifica
in medicina generale
Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρι Ιατρός Γενικής Ιατρικής
κής

1.5.2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1.5.2004

Lietuva

1. Šeimos gydytojo rezidentūros
pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1.5.2004

2. Rezidentūros
pažymėjimas Šeimos gydytojas
(šeimos gydytojo profesinė kva
lifikacija)
Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en
medicine générale

Médecin généraliste

31.12.1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyít Háziorvostan szakorvosa
vány

1.5.2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1.5.2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in een
specialistenregister van huisartsen

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts
voor verstandelijk gehandicapte
Registratie Commissie (HVRC)

Diploma geneeskundig specialist

Registratiecommissie Geneeskun
dig Specialisten (RGS) van de
Koninklijke Nederlandsche Maa
tschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (1)

31.12.1994

Österreich

Diplom über die besondere Ausbil Arzt für Allgemeinmedizin
dung in der Allgemeinmedizin

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjali Specjalista w dziedzinie medy
sty w dziedzinie medycyny rodzin cyny rodzinnej
nej

Portugal

Título de especialista em medicina
geral e familiar

România

Certificat de medic specialist medi Medic specialist
cină de familie
familie

de

1.1.2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem speciali Specialist družinske medicine/
stičnem izpitu iz družinske medici Specialistka družinske medicine
ne

1.5.2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore
«všeobecné lekárstvo»

1.5.2004

Suomi/Finland

Todistus yleislääketieteen erityi Yleislääketieteen erityiskoulutuk
skoulutuksesta/Bevis om särskild sen suorittanut laillistettu lääkäri/
allmänläkarutbildning
Legitimerad läkare som har fullg
jort särskild allmänläkarutbildning

Sverige

Bevis
om
specialistkompetens
i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin

31.12.1994

United Kingdom

Certificate of completion of training

General practitioner

31.12.1994

(1) Από τον Ιανουάριο του 2013.

31.12.1994

Especialista em medicina geral
e familiar
medicină

Všeobecný lekár

1.5.2004

31.12.1994

1.1.1994
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V.2. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
5.2.1. Πρόγραμμα σπουδών νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη
Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγείται τίτλος νοσοκόμου υπεύ
θυνου για γενική περίθαλψη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη και τουλάχι
στον τα κατωτέρω μαθήματα.
A. Θεωρητική διδασκαλία
α) Νοσηλεία:

β) Βασικές επιστήμες:

— Φύση και δεοντολογία του
επαγγέλματος
— Γενικές αρχές υγιεινής και
νοσηλείας
— Αρχές
τομείς:

νοσηλείας

στους

— γενικής ιατρικής και
ιατρικών ειδικοτήτων
— γενικής χειρουργικής και
χειρουργικών ειδικοτή
των
— παιδοκομίας και παιδια
τρικής

γ) Κοινωνικές επιστήμες

— Ανατομία και φυσιολογία

— Κοινωνιολογία

— Παθολογία

— Ψυχολογία

— Βακτηριολογία, ιολογία και
παρασιτολογία

— Γενικές αρχές διοικήσεως

— Βιοφυσική, βιοχημεία
ραδιολογία,

και

— Διαιτητική
— Υγιεινή:

— Γενικές αρχές διδασκαλίας
— Κοινωνική και υγειονομική
νομοθεσία
— Νομικές πτυχές του επαγγέλ
ματος

— προληπτική ιατρική
— υγειονομική εκπαίδευση
— Φαρμακολογία

— υγιεινής
περιθάλψεως
λεχώνας και νεογέννητου
— πνευματικής υγείας και
ψυχιατρικής
— γηροκομίας και γηριατρι
κής
Β. Κλινική διδασκαλία
— Νοσηλεία στους τομείς:
— γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων
— γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων
— παιδοκομίας και παιδιατρικής
— υγιεινής περιθάλψεως λεχώνας και νεογέννητου
— πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής
— γηροκομίας και γηριατρικής
— κατ' οίκον νοσηλείας
Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφα
λίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς.
Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας πρέπει να σταθμίζεται
και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις και η πείρα που μνημο
νεύονται στο παρόν παράρτημα να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσή
κοντα τρόπο.

▼M11
5.2.2. Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη

Χώρα

België/Belgique/
Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

— Diploma gegradueerde verple — De erkende opleiding — Hospitalier(ère)/
Verpleegassi
sinstituten/Les établis
ger/verpleegster/Diplôme d’in
stent(e)
sements
d’enseigne
firmier(ère) gradué(e)/Diplom
ment
reconnus/Die
eines (einer) graduierten Kran
anerkannten
Ausbil
kenpflegers (-pflegerin)
dungsanstalten

Ημερομηνία
αναφοράς

29.6.1979
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

— De bevoegde Examen — Infirmier(ère)
commissie van de Vla
hospitalier(ère)/
amse Gemeenschap/Le
Ziekenhuisver
Jury compétent d’en
pleger(-verpleeg
seignement de la Com
ster)
munauté française/Der
zuständige Prüfungsa
usschuß der Deutsch
sprachigen
Gemein
schaft
— Diploma in de ziekenhuisver
pleegkunde/Brevet
d’infir
mier(ère) hospitalier(ère)/Bre
vet eines (einer) Krankenpfle
gers (-pflegerin)
— Brevet
van
verpleegassi
stent(e)/Brevet
d’hospita
lier(ère)/Brevet einer Pflegeas
sistentin
България

Диплома
за
висше
образование на образователноквалификационна
степен
«Бакалавър» с професионална
квалификация
«Медицинска
сестра»

Česká republika

Университет

Медицинска сестра

1.1.2007

1. Diplom o ukončení studia ve 1. Vysoká škola zřízená
studijním
programu
nebo uznaná státem
ošetřovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra (baka
lář, Bc.)

— Všeobecná
sestra

1.5.2004

2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), accompanied
by the following certificate: —
Vysvědčení o absolutoriu

— Všeobecný
ošetřovatel

2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem

Danmark

Bevis for uddannelsen til profes Professionshøjskole
sionsbachelor i sygepleje

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prü Staatlicher
fung in der Krankenpflege
schuss

Eesti

1. Diplom õe erialal

Sygeplejerske

Prüfungsaus Gesundheitsund
Krankenpflegerin/
Gesundheitsund
Krankenpfleger

1. Tallinna Meditsiinikool
Tartu Meditsiinikool
Kohtla-Järve Meditsii
nikool

2. Õe põhikoolituse diplom

2. Tallinna
Kõrgkool

Tervishoiu

3. Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Tervishoiu Kõrg
kool

õde

29.6.1979

29.6.1979

1.5.2004

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 122
▼M11
Χώρα

Ελλάδα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπι 1. Πανεπιστήμιο Αθηνών
στημίου Αθηνών

Διπλωματούχος
ή
πτυχιούχος νοσοκό
μος, νοσηλευτής ή
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνο 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευ νοσηλεύτρια
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ
τικά
Ιδρύματα
—
μάτων (Τ.Ε.Ι.)
Υπουργείο
Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευ
μάτων
3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοση 3. Υπουργείο
λευτικής
Άμυνας

Ημερομηνία
αναφοράς

1.1.1981

Εθνικής

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων 4. Υπουργείο Υγείας και
πρώην Ανωτέρων Σχολών
Πρόνοιας
υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων 5. Υπουργείο Υγείας και
και Επισκεπτριών πρώην Ανω
Πρόνοιας
τέρων Σχολών υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτι 6. ΚΑΤΕΕ
υπουργείου
κής
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτι 7. Πανεπιστήμιο
κής Πανεπιστημίου Πελοπον
ποννήσου
νήσου
España

Título de Diplomado universitario
en Enfermería

Πελο

— Ministerio de Educa Enfermero/a
ción y Cultura
mado/a

diplo

1.1.1986

en

1.1.1986

— El rector de una Uni
versidad
Titulo de Graduado/a en Enfer — El rector de una Uni Graduado/a
mería
versidad
Enfermería
France

— Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)

Le ministère de la santé

Infirmier(ère)

29.6.1979

— Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
délivré en vertu du décret no
99-1147 du 29 décembre 1999
Hrvatska

1. Svjedodžba «medicinska sestra
opće njege/medicinski tehničar
opće njege»

1. Srednje
strukovne 1. medicinska sestra
škole koje izvode pro
opće njege/medi
gram za stjecanje kva
cinski
tehničar
lifikacije «medicinska
opće njege
sestra opće njege/medi
cinski tehničar opće
njege»

2. Svjedodžba «prvostupnik (bac 2. Medicinski
fakulteti
calaureus) sestrinstva/prvostu
sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
pnica (baccalaurea) sestrin
stva»
Sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici
Hrvatskoj
Ireland

1. Certificate of Registered Gene 1. An Bórd Altranais
ral Nurse (1)
(The Nursing Board)
[up to 01.10.2012];

1.7.2013

2. prvostupnik (bac
calaureus)
sestrinstva/prvo
stupnica (bacca
laurea) sestrin
stva

Registered General
Nurse (RGN)

29.6.1979
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Χώρα

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais
na
hEireann (The Nursing
and Midwifery Board
of
Ireland)
[from
02.10.2012]
2. B.Sc. in Nursing Studies (Ge 2. Third-level Institution
neral)
approved
by
the
delivering the B.Sc. in
Nursing Studies appro
NMBI (2)
ved by the NMBI [as
of September 2002]
3. B.Sc. in Children’s and Gene 3. Third-level Institution
delivering the B.Sc. in
ral (Integrated) Nursing appro
Children’s and General
ved by the NMBI (2)
(Integrated)
Nursing
approved
by
the
NMBI [as of Septem
ber 2006]
Italia

Κΰπρος

1. Diploma di infermiere profes 1. Scuole
riconosciute
sionale (4)
dallo Stato (4)

1. Infermiere pro 29.6.1979
fessionale (4)

2. Diploma di laurea in infermie 2. Università (5)
ristica (5)

2. Infermiere (5)

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Εγγεγραμμένος
Νοσηλευτής

Νοσηλευτική Σχολή

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογι Τεχνολογικό
κού Πανεπιστημίου Κύπρου
μιο Κύπρου

1.5.2004

Πανεπιστή Νοσηλευτής(-ρια)
Γενικής Νοσηλευτι
κής

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
κού Πανεπιστημίου Κύπρου
Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστη Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
μίου Λευκωσίας — BSc in Nur University of Nicosia
sing
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Latvija

Lietuva

1. Diploms par māsas
fikācijas iegūšanu

Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Frederick

kvali 1. Māsu skolas

2. Māsas diploms

2. Universitātes tipa aug
stskola pamatojoties uz
Valsts eksāmenu komi
sijas lēmumu

1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją

1. Universitetas

2. Aukštojo mokslo diplomas (ne 2. Kolegija
universitetinės studijos), nuro
dantis suteiktą bendrosios pra
ktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
3. Bakalauro diplomas (slaugos 3. Universitetas
bakalauro kvalifikacinis laips
nis ir bendrosios praktikos sla
ugytojo profesinė kvalifikacija)

Māsa

1.5.2004

Bendrosios prakti
kos slaugytojas

1.5.2004
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Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

Ministère de l’éducation
nationale, de la formation
professionnelle et des
sports

Infirmier

29.6.1979

1. Ápoló bizonyítvány

1. Szakképző iskola

Ápoló

1.5.2004

2. Ápoló oklevél

2. Felsőoktatási intézmé
ny

3. Okleveles ápoló oklevél

3. Felsőoktatási intézmé
ny

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji talinfermerija

Universita «ta» Malta

Infermier Registrat
tal-Ewwel Livell

1.5.2004

Nederland

1. Diploma’s verpleger A, verple 1. Door een van overheid Verpleegkundige
egster A, verpleegkundige A
swege benoemde exa
mencommissie

Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

4. Profesinio bakalauro diplomas 4. Kolegija
(slaugos profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir ben
drosios praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija)
Luxembourg

— Diplôme d’Etat d’infirmier

— Diplôme d’Etat d’infirmier
hospitalier gradué
Magyarország

29.6.1979

2. Diploma
verpleegkundige 2. Door een van overheid
MBOV (Middelbare Beroepso
swege benoemde exa
pleiding Verpleegkundige)
mencommissie
3. Diploma
verpleegkundige 3. Door een van overheid
swege benoemde exa
HBOV (Hogere Beroepsoplei
mencommissie
ding Verpleegkundige)
4. Diploma beroepsonderwijs ver 4. Door een van overheid
pleegkundige — Kwalificatie
swege
aangewezen
niveau 4
opleidingsinstelling
5. Diploma hogere beroepsoplei 5. Door een van overheid
ding verpleegkundige — Kwa
swege
aangewezen
lificatieniveau 5
opleidingsinstelling
Österreich

1. Diplom über die Ausbildung in
der all-gemeinen Gesundheitsund Krankenpflege

1. Schule für allgemeine
Gesundheitsund
Krankenpflege

— Diplomierte
Gesundheitsund
Kranken
schwester

1.1.1994

2. Diplom als «Diplomierte Kran 2. Allgemeine Krankenp — Diplomierter
flegeschule
kenschwester,
Diplomierter
GesundheitsKrankenpfleger»
und Krankenp
fleger
3. Diplom über den Abschluss 3. Fachhochschulrat/Fach
des Fachhochschul-Bachelor
hochschule
studiengangs
«Gesundheitsund Krankenpflege»
Polska

— Dyplom ukończenia studiów
wyższych
na
kierunku
pielęgniarstwo z tytułem «ma
gister pielęgniarstwa»

Instytucja
prowadząca
kształcenie na poziomie
wyższym uznana przez
właściwe władze

Pielegniarka

1.5.2004
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

— Dyplom ukończenia studiów
wyższych zawodowych na
kierunku/specjalności
pielęgniarstwo z tytułem «li
cencjat pielęgniarstwa»
Portugal

România

1. Diploma do curso de enferma 1. Escolas de Enferma Enfermeiro
gem geral
gem
2. Diploma/carta de curso de
bacharelato em enfermagem

2. Escolas Superiores de
Enfermagem

3. Diploma/Carta de curso de
licenciatura em enfermagem

3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saúde

1. Diplomă de absolvire de asi 1. Universităţi
stent medical generalist cu stu
dii superioare de scurtă durată
2. Diplomă de licenţă de asistent
medical generalist cu studii
superioare de lungă durată

Asistent
generalist

1.1.1986

medical

1.1.2007

Diplomirana medi
cinska sestra/Diplo
mirani zdravstvenik

1.5.2004

2. Universităţi

3. Certificat de competențe profe 3. Ministerul
sionale (de asistent medical
Naționale
generalist)

Educaţiei

4. Certificat de calificare nivel 5
5. Certificat de calificare profe
sională nivel 5
Slovenija

Slovensko

Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov «diplomirana
medicinska
sestra/diplomirani
zdravstvenik»

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

1. DIPLOM ošetrovateľstvo «ma 1. Vysoká škola/Univerzi Sestra
gister» («Mgr.»)
ta

1.5.2004

2. DIPLOM ošetrovateľstvo «ba 2. Vysoká škola/Univerzi
kalár» («Bc.»)
ta
3. DIPLOM
diplomovaná
všeobecná sestra
Suomi/Finland

1. Sairaanhoitajan
skötarexamen

3. Stredná
škola

zdravotnícka

tutkinto/Sjuk 1. Terveydenhuolto-oppi
laitokset/

Sairaanhoitaja/Sjuk
skötare

1.1.1994

Sjuksköterska

1.1.1994

Hälsovårdsläroanstalter
2. Sosiaali- ja terveysalan ammat 2. Ammattikorkeakoulut/
tikorkeakoulututkinto, sairaa
Yrkeshögskolor
nhoitaja (AMK)/Yrkeshögsko
leexamen inom hälsovård och
det sociala området, sjuk
skötare (YH)
Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola
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Χώρα

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

United Kingdom A qualification approved by the
Nursing and Midwifery Council
or one of its predecessor bodies
as attesting to the completion of
training required for general nur
ses by Article 31 and the standard
of proficiency as required for regi
stration as a Registered Nurse —
Adult in its register (3)

Education
institutions
approved by the Nursing
and Midwifery Council
or one of its predecessor
bodies

Επαγγελματικός τίτλος

Registered Nurse —
Adult

Ημερομηνία
αναφοράς

29.6.1979

(1) Ο εν λόγω τίτλος εκπαίδευσης δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης όταν χορηγείται σε υπηκόους κρατών
μελών οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαίδευση στην Ιρλανδία.
(2) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που
έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στην Ιρλανδία θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να εγγραφούν
στο σχετικό μητρώο στην Ιρλανδία, αφού αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί τμήμα της διαδικασίας απόκτησης επαγγελματικών
προσόντων.
(3) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης αντικαθιστούν τις προηγούμενες εγγραφές για το Ηνωμένο Βασίλειο
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν το
δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο, αφού αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί
τμήμα της διαδικασίας απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.
(4) Ισχύει έως το 2001.
(5) Από το 2001/2002.

▼B
V.3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
5.3.1. Πρόγραμμα σπουδών οδοντιάτρου
Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλων οδοντιάτρου, περιλαμβάνει
τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα
μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε
σύνδεση με αυτούς.
A. Βασικά μαθήματα
— Χημεία
— Φυσική
— Βιολογία

B. Ιατροβιολογικά μαθήματα και
γενικά ιατρικά μαθήματα

Γ. Ειδικά οδοντοστοματολογικά μαθή
ματα

— Ανατομία

— Πρόσθεση οδόντων

— Εμβρυολογία

— Οδοντιατρικά υλικά

— Ιστολογία, συμπεριλαμβανομέ
νης της κυτταρολογίας

— Οδοντιατρική συντήρηση

— Φυσιολογία
— Βιοχημεία
χημεία)

(ή

φυσιολογική

— Παθολογική ανατομία
— Γενική παθολογία
— Φαρμακολογία
— Microbiology
— Υγιεινή
— Προφύλαξη και επιδημιολογία
— Ραδιολογία
— Φυσικοθεραπεία

— Προληπτική οδοντοδιατρική
— Αναισθησία και καταπράυνση
του πόνου στην οδοντιατρική
— Ειδική χειρουργική
— Ειδική παθολογία
— Κλινική οδοντο-στοματολογική
— Παιδοοδοντιατρική
— Ορθοδοντική
— Περιοδοντολογία
— Οδοντολογική ραδιολογία
— Λειτουργία της μασήσεως

— Γενική χειρουργική

— Επαγγελματική οργάνωση, δεο
ντολογία και νομοθεσία

— Εσωτερική ιατρική συμπεριλαμ
βανομένης της παιδιατρικής

— Κοινωνική θέματα της οδοντια
τρικής πρακτικής

— Ωτορινολαρυγγολογία
— Δερματοαφροδισιολογία
— Γενική ψυχολογία-ψυχοπαθολο
γία-νευροπαθολογία
— Αναισθησιολογία
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5.3.2. Τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου

Χώρα

België/Belgi
que/Belgien

България

Τίτλος εκπαίδευσης

Diploma van tandarts/
Diplôme licencié en
science dentaire

Диплома за висше
образование
на
образователноквалификационна
степен «Магистър»
по
«Дентална
медицина»
с
професионална
квалификация
«Магистър-лекар по
дентална медицина»

Česká republika Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu
zubní
lékařství
(doktor
zubního
lékařství,
MDDr.)
Danmark

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

— De universiteiten/
Les universités

Επαγγελματικός
τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

Licentiaat in 28.1.1980
de tandheel
kunde/Licen
cié en science
dentaire

— De bevoegde Exa
mencommissie van
de Vlaamse Geme
enschap/Le
Jury
compétent d’ensei
gnement
de
la
Communauté franç
aise
Университет

Лекар
по
дентална
медицина

1.1.2007

Lékařská fakulta uni
verzity v České repu
blice

Zubní lékař

1.5.2004

Tandlæge
Bevis for kandidatud Universitet
1. Autorisation
dannelsen i odontologi Styrelsen for Patien
som tandlæge,
(cand.odont.)
udstedt af Sun
tsikkerhed
dhedsstyrelsen

28.1.1980

2. Tilladelse
til
selvstændig
virke
som
tandlæge
Deutschland

Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

Zahnarzt

28.1.1980

Eesti

Hambaarstikraad
Degree in Dentistry
(DD)

Tartu Ülikool

Hambaarst

1.5.2004

Οδοντίατρος
ή χειρούργος
οδοντίατρος

1.1.1981

Diplom hambaarstite
aduse õppekava läbi
mise kohta
Ελλάδα

Πτυχίο
κής

Οδοντιατρι Πανεπιστήμιο

España

Título de Licenciado
en Odontología

El rector de una uni
versidad

Licenciado en
Odontología

1.1.1986

Título de Graduado/a
en Odontología

El rector de una Uni
versidad

Graduado/a
en Odontolo
gía

1.1.1986

France

Diplôme d’Etat de
docteur en chirurgie
dentaire

Universités

Chirurgiendentiste

28.1.1980

Hrvatska

Diploma
«doktor
dentalne
medicine/
doktorica
dentalne
medicine»

Fakulteti
sveučilišta
u Republici Hrvatskoj

doktor
dentalne
medicine/
doktorica
dentalne
medicine

1.7.2013
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Χώρα

Ireland

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Επαγγελματικός
τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

28.1.1980

— Bachelor in Dental
Science
(B.Dent.Sc.)

— Universities

— Dentist

— Bachelor of Dental
Surgery (BDS)

— Royal College of
Surgeons in Ireland

— Dental
practitioner

— Licentiate
in
Dental
Surgery
(LDS)

— Dental sur
geon

Italia

Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Κύπρος

Πιστοποιητικό
Οδοντιατρικό Συμβού
Εγγραφής Οδοντιά λιο
τρου

Latvija

Zobārsta diploms

Lietuva

1. Aukštojo mokslo Universitetas
diplomas, nuroda
ntis suteiktą gydy
tojo
odontologo
kvalifikaciją

1. Internatūros
Gydytojas
pažymėjimas,
odontologas
nurodantis
suteiktą gydy
tojo odontologo
profesinę kvali
fikaciją

2. Magistro diplomas
(odontologijos
magistro kvalifika
cinis laipsnis ir
gydytojo odonto
logo kvalifikacija)

2. Internatūros
pažymėjimas
(gydytojo odo
ntologo profe
sinė kvalifikaci
ja)

Luxembourg

Diplôme d’Etat de
docteur en médecine
dentaire

Magyarország

Università

Diploma di abilita Odontoiatra
zione all’esercizio
della professione di
odontoiatra
Οδοντίατρος

Universitātes tipa aug Sertifikāts — kom Zobārsts
stskola
petentas
iestādes
izsniegts
doku
ments, kas aplieci
na, ka persona ir
nokārtojusi
serti
fikācijas eksāmenu
zobārstniecībā

Jury d’examen d’Etat

28.1.1980

1.5.2004

1.5.2004

1.5.2004

Médecindentiste

28.1.1980

Okleveles fogorvos Egyetem
doktor oklevél (doc
tor medicinae dentari
ae, dr. med. dent)

Fogorvos

1.5.2004

Malta

Lawrja fil- Kirurġija
Dentali

Kirurgu
Dentali

1.5.2004

Nederland

Universitair getuig Faculteit Tandheelkun
schrift van een met de
goed gevolg afgelegd
tandartsexamen

Tandarts

28.1.1980

Universita` ta Malta
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Österreich

Bescheid über die — Medizinische Uni
Verleihung des aka
versität
demischen
Grades
«Doktor der Zahnh — Medizinische
eilkunde»
Fakultät der Uni
versität

Polska

Dyplom ukończenia Szkoły wyższe
studiów wyższych na
kierunku
lekarskodentystycznym lekar
skim z tytułem «le
karz dentysta»

Portugal

— Carta de curso de
licenciatura
em
medicina dentária

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Świadectwo
złożenia Lekarsko —
Dentystycznego
Egzaminu
Państwowego (1) (3)/
Świadectwo
złożenia LekarskoDentystycznego
Egzaminu
Końcowego (2) (3)

— Faculdades
— Institutos Superio
res

Επαγγελματικός
τίτλος

Zahnarzt

1.1.1994

Lekarz denty
sta

1.5.2004

Médico denti
sta

1.1.1986

— Mestrado
inte
grado em medi
cina dentária
România

Ημερομηνία
αναφοράς

24.3.2006

Diplomă de licenţă de
medic dentist

— Universităţi

Medic dentist

Diploma de licență și
master (4)

— Ministerul
Edu
cației Naționale (4)

Doctor-medic
stomatolo
gy (5)

Slovenija

Diploma, s katero se
podeljuje
strokovni
naslov
«doktor
dentalne
medicine/
doktorica
dentalne
medicine»

— Univerza

Slovensko

DIPLOM
zubné Univerzita
lekárstvo doktor zub
ného
lekárstva
(«MDDr.»)

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen
— Helsingin yliopisto/
Helsingfors univer
lisensiaatin tutkinto/
sitet
Odontologie licentia
texamen

Sosiaali- ja tervey Hammaslääk
salan lupa- ja val äri/Tandläkare
vontaviraston
päätös käytännön
palvelun
hyväk
— Oulun yliopisto
symisestä/Beslut av
Tillstånds- och till
— Itä-Suomen yliopi synsverket
för
sto
social- och hälso
vården om godkän
nande av prakisk
— Turun yliopisto
tjänstgöring

1.1.1994

Sverige

Tandläkarexamen

Universitet eller hög Bevis om legitima Tandläkare
skola
tion som tandlä
kare, utfärdat av
Socialstyrelsen

1.1.1994

Potrdilo o opravlje
nem
strokovnem
izpitu za poklic
doktor
dentalne
medicine/doktorica
dentalne medicine

1.10.2003

Doktor
dentalne
medicine/
Doktorica
dentalne
medicine

1.5.2004

Zubný lekár

1.5.2004
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Χώρα

United
dom

King-

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Επαγγελματικός
τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

28.1.1980

— Bachelor
of
Dental
Surgery
(BDS or B.Ch.D.)

— Universities

— Dentist

— Licentiate
in
Dental Surgery

— Royal Colleges

— Dental
practitio
ner
— Dental
surgeon

(1) Έως το 2012.
(2) Από το 2013.
(3) Έως την 1.10.2016, οι τίτλοι εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής
πρακτικής άσκησης («staż podyplomowy»).
(4) Από τις 1.10.2011.
5
( ) Από τις 1.09.2017.

5.3.3. Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου
Στοματική χειρουργική
Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ημερομηνία αναφοράς

België/Belgique/
Belgien
България

Свидетелство
специалност
хирургия»

за
по

призната
«Орална

Факултет по дентална медицина
към Медицински университет

1.1.2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru
orální a maxilofaciální chirurgie)

1. Institut
postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

19.7.2007

2. Ministerstvo zdravotnictví
Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i tand-, mundog kæbekirurgi

Sundhedsstyrelsen

Fachzahnärztliche

Landeszahnärztekammer

28.1.1980

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας
της Γναθοχειρουργικής (up to
31.12.2002)

— Περιφέρεια

1.1.2003

Diplôme d’études spécialisées de
chirurgie orale

Universités

31/03/2011

Ireland

Certificate of specialist dentist in
oral surgery

Competent authority recognised
for this purpose by the competent
minister

28.1.1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia
Orale

Università

21.5.2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Οδοντιατρικό Συμβούλιο
Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στομα
τική Χειρουργική

Deutschland

Anerkennung für
Mundchirurgie

28.1.1980

Styrelsen for Patientsikkerhed

Oralchirurgie/

Eesti
Ελλάδα

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
— Νομαρχία

España
France
Hrvatska

1.5.2004

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 131
▼M11
Στοματική χειρουργική
Χώρα

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

Ημερομηνία αναφοράς

Latvija
Lietuva

1. Rezidentūros
pažymėjimas, Universitetas
nurodantis suteiktą burnos chi
rurgo profesinę kvalifikaciją

1.5.2004

2. Rezidentūros pažymėjimas (bur
nos chirurgo profesinė kvalifika
cija)
Luxembourg
Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakor Nemzeti Vizsgabizottság
vosa bizonyítvány

1.5.2004

Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali filKirurġija tal-ħalq

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Speċjalisti

1.5.2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakch Registratiecommissie Tandheel
irurg in het Specialistenregister
kundige Specialismen (RTS) van
de Koninklijke Nederlandse Maa
tschappij tot bevordering der Tan
dheelkunde

28.1.1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjali Centrum Egzaminów Medycznych
sty w dziedzinie chirurgii stomato
logicznej

1.5.2004

Portugal

Título de Especialista em Cirurgia
Oral

4.6.2008

România

Certificatul de specialist în Chirur Ministerul Sănătăţii
gie dento-alveolară

Slovenija

Potrdilo o opravljenem speciali 1. Ministrstvo za zdravje
stičnem izpitu iz oralne kirurgije
2. Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004

Slovensko

Diplom
o
špecializácii — Slovenská zdravotnícka univer
zita
v špecializačnom odbore maxilofa
ciálna chirurgia
— Univerzita
Pavla
Jozefa
Šafárika v Košiciach

17.12.2008

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin
tutkinto, Yliopisto
suu-ja leukakirurgia/Specialtandlä
karexamen, oral och maxillofacial
kirurgi

1.1.1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i oral
kirurgi

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of completion of specia Competent authority recognised
list training in oral surgery
for this purpose

Österreich

Ordem dos Médicos Dentistas
(OMD)

Socialstyrelsen

17.12.2008

28.1.1980

Ορθοδοντική
Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ημερομηνία αναφοράς

België/Belgique/
Belgien

Titre professionnel particulier de
dentiste spécialiste en orthodontie/
Bijzondere beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/
Minister bevoegd voor Volks
gezondheid

27.1.2005

България

Свидетелство
за
призната
специалност по «Ортодонтия»

Факултет по дентална медицина
към Медицински университет

1.1.2007
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Ορθοδοντική
Χώρα

Česká republika

Danmark

Τίτλος εκπαίδευσης

Diplom o specializaci (v oboru
ortodoncie)

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

1.

Institut
postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für
Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodon Tartu Ülikool
tia erialal

Ημερομηνία αναφοράς

19.7.2007

28.1.1980

Styrelsen for Patientsikkerhed
28.1.1980
1.5.2004

Ortodontia residentuuri lõpetamist
tõendav tunnistus
Ελλάδα

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας
της Ορθοδοντικής

— Περιφέρεια

1.1.1981

— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
— Νομαρχία

España
France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l’Ordre des
chirurgiens dentistes

28.1.1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in
orthodontics

Competent authority recognised
for this purpose by the competent
minister

28.1.1980

Italia

Diploma di specialista in Ortogna Università
todonzia

21.5.2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Οδοντιατρικό Συμβούλιο
Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδο
ντική

1.5.2004

Latvija

«Sertifikāts»– kompetentas iestādes Latvijas Ārstu biedrība
izsniegts dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokārtojusi serti
fikācijas eksāmenu ortodontijā

1.5.2004

Lietuva

1. Rezidentūros
pažymėjimas,
nurodantis suteiktą gydytojo
ortodonto profesinę kvalifikaciją

1.5.2004

Hrvatska

Universitetas

2. Rezidentūros pažymėjimas (gy
dytojo ortodonto profesinė kvali
fikacija)
Luxembourg
Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizo Nemzeti Vizsgabizottság
nyítvány

1.5.2004

Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali flOrtodonzja

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar
Speċjalisti

1.5.2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als ortho Registratiecommissie Tandheel
dontist in het Specialistenregister
kundige Specialismen (RTS) van
de Koninklijke Nederlandse Maa
tschappij tot bevordering der Tan
dheelkunde

28.1.1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjali Centrum Egzaminów Medycznych
sty w dziedzinie ortodoncji

1.5.2004

Portugal

Título de Especialista em Ortodon Ordem dos Médicos Dentistas
tia
(OMD)

4.6.2008

Österreich
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Ορθοδοντική

Χώρα

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

Ημερομηνία αναφοράς

România

Certificatul de specialist în Orto Ministerul Sănătăţii
donţie şi Ortopedie dento-facială

Slovenija

Potrdilo o opravljenem speciali 1. Ministrstvo za zdravje
stičnem izpitu iz čeljustne in 2. Zdravniška zbornica Slovenije
zobne ortopedije

Slovensko

Diplom
o
špecializácii
v špecializačnom odbore čeľustná
ortopédia

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin
tutkinto, Yliopisto
hampaiston oikomishoito/Special
tand-läkarexamen, tandreglering

1.1.1994

Sverige

Bevis
om
i ortodonti

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specia Competent authority recognised
list training in orthodontics
for this purpose

specialistkompetens

17.12.2008

Slovenská zdravotnícka univerzita

Socialstyrelsen

1.5.2004

17.12.2008

28.1.1980

▼B
V.4. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
5.4.1. Πρόγραμμα σπουδών κτηνιάτρου
Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγούνται οι τίτλοι κτηνιάτρου,
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω μαθήματα.
Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφα
λίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς.
A. Βασικά μαθήματα
— Φυσική
— Χημεία
— Βιολογία των ζώων
— Βιολογία των φυτών
— Μαθηματικά που εφαρμόζονται στις βιολογικές επιστήμες
B. Ειδικά μαθήματα
α) Βασικές επιστήμες:
— Ανατομική (περιλαμβανομέ
νης της ιστολογίας και
εμβρυολογίας)

β) Κλινικές επιστήμες:

— Ζωική παραγωγή
— Αγρονομία

— Φυσιολογία

— Παθολογία (περιλαμβανομέ
νης της παθολογικής ανατο
μικής)

— Βιοχημεία

— Παρασιτολογία

— Γενετική

— Κλινική ιατρική και χειρουρ
γική (περιλαμβανομένης της
αναισθησιολογίας)

— Φαρμακολογία
— Φαρμακοτεχνική

γ) Ζωική παραγωγή

— Χειρουργική

— Διατροφή των ζώων
— Αγροτική οικονομία
— Εκτροφή και υγεία των ζώων
— Κτηνιατρική υγιεινή
— Ηθολογία και προστασία των
ζώων

— Μικροβιολογία

— Κλινική των κατοικίδιων
ζώων, πτηνών και άλλων
ειδών ζώων

— Ανοσολογία

— Προληπτική ιατρική

— Επιδημιολογία

— Ακτινολογία

— Επιθεώρηση και έλεγχος
εδώδιμων ζωικών τροφίμων
ή ζωικής προέλευσης

— Δεοντολογία

— Αναπαραγωγή και διαταρα
χές της αναπαραγωγής

— Υγιεινή και τεχνολογία τρο
φίμων

— Υγειονομικά μέτρα

— Πρακτικές ασκήσεις (περι
λαμβανομένης της πρακτικής
άσκησης στους χώρους σφα
γής και επεξεργασίας των
τροφίμων)

— Τοξικολογία

— Ιατροδικαστική και κτηνια
τρική νομοθεσία
— Θεραπευτική
— Προπαιδευτική

δ) Υγιεινή τροφίμων
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Η πρακτική εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί με μορφή πρακτικής άσκη
σης, εφόσον αυτή διενεργείται κατά πλήρη απασχόληση υπό την άμεση εποπτεία
της αρμόδιας αρχής ή οργανισμού και εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από
τη συνολική διάρκεια εκπαίδευσης πέντε ετών σπουδών.
Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μεταξύ των διαφόρων
ομάδων μαθημάτων πρέπει να σταθμίζεται και να συντονίζεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε οι γνώσεις και η πείρα να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προ
σήκοντα τρόπο, επιτρέποντας στον κτηνίατρο να εκπληρώσει το σύνολο των
καθηκόντων του.

▼M11
5.4.2. Τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου

Χώρα

België/Belgi
que/Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Diploma van dierenarts/Diplôme de
docteur en médecine vétérinaire

— De universiteiten/Les
universités

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ημερομηνία
αναφοράς

21.12.1980

— De bevoegde Examen
commissie van de Vla
amse Gemeenschap/Le
Jury compétent d’en
seignement de la Com
munauté française
България

Česká
blika

Диплома за висше образование на
образователно-квалификационна

— Лесотехнически
университет София
Факултет
Ветеринарна
медицина

степен магистър по специалност
Ветеринарна
медицина
с
професионална
квалификация
Ветеринарен лекар

— Тракийски
университет
Стара
Загора,
Ветеринарномедици
нски факултет

repu — Diplom o ukončení studia ve stu Veterinární fakulta univer
dijním
programu
veterinární zity v České republice
lékařství
(doktor
veterinární
medicíny, MVDr.)

1.1.2007

1.5.2004

— Diplom o ukončení studia ve stu
dijním
programu
veterinární
hygiena a ekologie (doktor vete
rinární medicíny, MVDr.)
Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i vete Københavns Universitet
rinærmedicin (cand.med.vet.)

21.12.1980

Deutschland

— Zeugnis über das Ergebnis des
Dritten Abschnitts der Tierärztli
chen Prüfung und das Gesamter
gebnis der Tierärztlichen Prüfung

21.12.1980

Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses für die
Tierärztliche
Prüfung
einer Universität oder
Hochschule

1.1.2006

— Zeugnis über das Ergebnis der
Tierärztlichen Prüfung und das
Gesamtergebnis der Tierärztli
chen Prüfung
Eesti

Ελλάδα

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini
õppekava

Eesti
kool

Põllumajandusüli

Loomaarstikraad Degree in Veteri
nary Medicine (DVM)

Eesti Maaülikool

Πτυχίο Κτηνιατρικής

1. Αριστοτέλειο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Θεσσα
λίας

1.5.2004

1.1.1981
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Χώρα

España

Τίτλος εκπαίδευσης

Título de Licenciado en Veterinaria

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Ministerio de Educa
ción y Cultura

Ημερομηνία
αναφοράς

1.1.1986

— El rector de una Uni
versidad

France

Título de Graduado/a en Veterinaria

— El rector de una Uni
versidad

1.1.1986

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

— L’Institut d’enseigne
ment supérieur et de
recherche en alimenta
tion, santé animale,
sciences agronomiques
et de l’environnement
(Vet Agro Sup);

21.12.1980

— L’Ecole
nationale
vétérinaire, agroalime
ntaire et de l’alimenta
tion, Nantes-Atlanti
que (ONIRIS);
— L’Ecole
nationale
vétérinaire d’Alfort;
— L’Ecole
nationale
vétérinaire de Toulou
se.
Hrvatska

Diploma «doktor veterinarske medi Veterinarski
fakultet
cine/doktorica veterinarske medici Sveučilišta u Zagrebu
ne»

Ireland

— Diploma of Bachelor in/of Vete
rinary Medicine (MVB)

1.7.2013

21.12.1980

— Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary Sur
geons (MRCVS)
Italia

Diploma di laurea in medicina vete Università
rinaria

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

1.5.2004

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte

1.5.2004

Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas (vete 1. Lietuvos Veterinarijos
rinarijos gydytojo (DVM))
Akademija

1.5.2004

2. Magistro diplomas (veterinarinės
medicinos magistro kvalifikacinis
laipsnis ir veterinarijos gydytojo
profesinė kvalifikacija)

Diploma di abilita
zione all’esercizio
della
medicina
veterinaria

1.1.1985

2. Lietuvos
sveikatos
mokslų universitetas

Luxembourg

Diplôme d’Etat de docteur en méde Jury d’examen d’Etat
cine vétérinaire

Magyarország

Okleveles állatorvos doktor oklevél
(dr. vet)

Felsőoktatási intézmény

21.12.1980

1.5.2004
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Malta

Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd diergeneeskundig/veeartse
nijkundig examen

Österreich

— Diplom-Tierarzt

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ημερομηνία
αναφοράς

1.5.2004

Kunsill tal-Kirurġi Veteri
narji

21.12.1980

Universität

1.1.1994

1. Szkoła Główna Gospo
darstwa
Wiejskiego
w Warszawie

1.5.2004

— Magister medicinae veterinariae
Polska

Dyplom lekarza weterynarii

2. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu (1)
3. Uniwersytet Przyrod
niczy we Wrocławiu (2)
4. Akademia
Rolnicza
w Lublinie (3)
5. Uniwersytet Przyrod
niczy w Lublinie (4)
6. Uniwersytet
War
mińsko-Mazurski
w Olsztynie
7. Uniwersytet Przyrod
niczy w Poznaniu (6)
8. Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie oraz Uni
wersytet
Jagielloński
w Krakowie (7)
Portugal

— Carta de curso de licenciatura em
medicina veterinária

Universidade

1.1.1986

— Carta de mestrado integrado em
medicina veterinária
România

Diplomă de licenţă de doctor medic
veterinar

Universităţi
Ministerul
Nationale (5)

1.1.2007
Educatiei

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje stro Univerza
kovni naslov «doktor veterinarske
medicine/doktorica
veterinarske
medicine»

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení Univerzita
akademického titulu «doktor veteri
nárskeho lekárstva» («MVDr.»)

1.5.2004

Suomi/Fin
land

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/
Veterinärmedicine licentiatexamen

Yliopisto

1.1.1994

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniver
sitet

1.1.1994

United Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine
(Vet MB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)

1. University of Bristol
2. University of Liverpool
3. University of Cambrid
ge
4. University of Edinbur
gh

Spričevalo o opra
vljenem državnem
izpitu s področja
veterinarstva

1.5.2004

21.12.1980
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον
τίτλο εκπαίδευσης

5. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVMS)

5. University of Glasgow

6. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMed)

6. University of London

Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ημερομηνία
αναφοράς

7. Bachelor of Veterinary Medicine 7. University of Nottingand Bachelor of Veterinary Sur
ham
gery (B.V.M., B.V.S.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ισχύει έως τις 22.11.2006.
Από τις 23.11.2006.
Ισχύει έως τις 10.4.2008.
Από τις 11.4.2008.
Από τις 10.1.2011.
Από τις 1.10.2011.
Από τις 1.10.2012.

▼B
V.5. ΜΑΙΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ
5.5.1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή (κατευθύνσεις I και II)
Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση των τίτλων εκπαίδευσης μαίας/μαι
ευτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο μέρη:
A. Θεωρητική και τεχνική διδασκαλία
α) Γενικά μαθήματα
— Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας

β) Ειδικά μαθήματα των δραστηριοτήτων της μαίας/του
μαιευτή

— Θεμελιώδεις έννοιες παθολογίας

— Ανατομία και φυσιολογία

— Θεμελιώδεις έννοιες μικροβιολογίας, ιολογίας
και παρασιτολογίας

— Εμβρυολογία και ανάπτυξη του εμβρύου
— Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία

— Θεμελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχημείας και
ακτινολογίας

— Γυναικολογική και μαιευτική παθολογία

— Παιδιατρική ιδίως σε ό,τι αφορά τα νεογνά

— Προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα,
περιλαμβανομένων των ψυχολογικών επόψεων

— Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη
ασθενειών, πρώιμη διάγνωση
— Διατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του βρέ
φους που θηλάζει
— Θεμελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και προβλή
ματα κοινωνικής ιατρικής
— Θεμελιώδεις έννοιες φαρμακολογίας
— Ψυχολογία
— Παιδαγωγική
— Υγειονομική και κοινωνική νομοθεσία και υγει
ονομική οργάνωση
— Δεοντολογία και νομοθεσία σχετική με το επάγ
γελμα
— Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμ
ματισμός
— Νομική προστασία της μητέρας και του παιδιού

B. Πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση
Οι διδασκαλίες αυτές παρέχονται υπό κατάλληλη επίβλεψη:

— Προετοιμασία του τοκετού (περιλαμβανομένης
της γνώσης και χρήσης του τεχνικού μαιευτικού
οπλισμού)
— Αναλγησία, αναισθησιολογία και ανάνηψη
— Φυσιολογία και παθολογία του νεογνού
— Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού
— Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες
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— Εξέταση γυναικών εγκύων που περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατό εξετά
σεις προ του τοκετού.
— Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων γυναικών.
— Εκτέλεση ανά μαθήτρια τουλάχιστον 40 τοκετών· όταν αυτός ο αριθμός
δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως τικτουσών γυναικών, μπορεί
να μειώνεται σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο ότι η μαθήτρια συμ
μετέχει επί πλέον σε είκοσι τοκετούς.
— Ενεργό συμμετοχή σε τοκετούς με ισχιακή προβολή. Αν τούτο δεν είναι
δυνατόν λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών με ισχιακή προβολή, πρέπει
να πραγματοποιείται εκπαίδευση με προσομοίωση.
— Διενέργεια επισειοτομής και εκμάθηση ραφής του τραύματος. Η εκμά
θηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκή
σεις. Η εκτέλεση της ραφής του τραύματος περιλαμβάνει τη ραφή των
επισειοτομών καθώς και των απλών διαρρήξεων του περινέου, ενώ μπο
ρεί να πραγματοποιηθεί με προσομοίωση σε περίπτωση απόλυτης ανάγ
κης.
— Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 εγκύων, στη διάρκεια του τοκετού και
της λοχείας, ευρισκομένων σε κίνδυνο.
— Παρακολούθηση και περίθαλψη (περιλαμβανομένης της εξέτασης) τουλά
χιστον 100 λοχευουσών γυναικών και φυσιολογικών νεογνών.
— Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών, περιλαμβανομένων και προώ
ρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών καθώς και νεογνών βάρους
κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωμαλίες.
— Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας
και μαιευτικής.
— Εκμάθηση όσον αφορά την περίθαλψη γενικών παθολογικών περιπτώ
σεων της παθολογίας και της χειρουργικής. Η εκμάθηση πρέπει να περι
λαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις.
Η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση (μέρος A του προγράμματος εκπαίδευ
σης) πρέπει να σταθμίζεται και συντονίζεται με την κλινική εκπαίδευση
(μέρος B του εν λόγω προγράμματος), ώστε οι γνώσεις και η πείρα που
προβλέπονται στο παρόν παράρτημα, να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον
προσήκοντα τρόπο.
Η κλινική εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή πρακτικής εξάσκησης
υπό την κατάλληλη εποπτεία, στο πλαίσιο των υπηρεσιών νοσοκομείου ή
άλλων υγειονομικών υπηρεσιών, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές ή
οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης, οι υποψήφιες
μαίες/υποψήφιοι μαιευτές συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σχετικών
υπηρεσιών εφόσον οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν στην εκπαίδευσή
τους. Ενημερώνονται σχετικά με τις αρμοδιότητες που ενέχουν οι δραστη
ριότητες των μαιών/μαιευτών.

▼M11
5.5.2. Τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή

Χώρα

België/Belgi
que/Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Diploma van vroedvrouw/Diplôme
d’accoucheuse

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Επαγγελματικός τίτλος

— De erkende oplei Vroedvrouw/
dingsinstituten/Les
Accoucheuse
établissements
d’enseignement
— De bevoegde Exa
mencommissie van
de Vlaamse Geme
enschap/Le
Jury
compétent d’ensei
gnement
de
la
Communauté franç
aise

Ημερομηνία
αναφοράς

23.1.1983
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Χώρα

България

Česká
blika

Τίτλος εκπαίδευσης

Диплома за висше образование на
образователно-квалификационна
степен
«Бакалавър»
с
професионална
квалификация
«Акушерка»

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Университет

repu 1. Diplom o ukončení studia ve stu 1. Vysoká
škola
dijním programu ošetřovatelství
zřízená nebo uznaná
ve studijním oboru porodní asi
státem
stentka (bakalář, Bc.)

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

Акушеркa

1.1.2007

Porodní
asistentka/
porodní asistent

1.5.2004

Jordemoder

23.1.1983

2. Diplom o ukončení studia ve stu 2. Vysoká
škola
dijním programu porodní asi
zřízená nebo uznaná
stence ve studijním oboru porodní
státem
asistentka (bakalář, Bc.)

3. Diplom o ukončení studia ve stu 3. Vyšší odborná škola
dijním
oboru
diplomovaná
zřízená nebo uznaná
státem
porodní asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)

Danmark

Bevis for uddannelsen til profession Professionshøjskole
sbachelor i jordemoderkundskab

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung Staatlicher
für Hebammen und Entbindungspfle usschuss
ger

Eesti

Diplom ämmaemanda erialal

Ämmaemanda diplom

Prüfungsa — Hebamme

23.1.1983

— Entbindungspfleger

— Tallinna
nikool

Meditsii Ämmaemand

— Tartu
nikool

Meditsii

1.5.2004

— Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool

— Tartu
Tervishoiu
Kõrgkool

Ελλάδα

1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1. Τεχνολογικά Εκπαι — Μαία
δευτικά
Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.)

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της
Ανωτέρας
Σχολής
Στελεχών
Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας
(ΚΑΤΕΕ)

2. ΚΑΤΕΕ υπουργείου
Εθνικής
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

— Μαιευτής

23.1.1983
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España

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής
Μαιών

3. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας

— Título de matrona

Ministerio de Educa — Matrona
ción y Cultura

— Título de asistente obstétrico (ma
trona)

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

1.1.1986

— Asistente obstétrico

— Título de enfermería obstétricaginecológica
France

Diplôme de sage-femme

L’Etat

Sage-femme

23.1.1983

Hrvatska

Svjedodžba «prvostupnik (baccalau — Medicinski fakulteti Prvostupnik (baccalau
reus) primaljstva/sveučilišna prvostu
sveučilišta u Repu reus) Primaljstva/Prvo
blici Hrvatskoj
stupnica (baccalaurea)
pnica (baccalaurea) primaljstva»
primaljstva

1.7.2013

— Sveučilišta u Repu
blici Hrvatskoj
— Veleučilišta i visoke
škole u Republici
Hrvatskoj
Ireland

1. Certificate in Midwifery (1)

1. An Bórd Altranais
(The
Nursing
Board)
[up
to
01.10.2012];

Registered
(RM)

Midwife

23.1.1983

Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na
hEireann (The Nur
sing and Midwifery
Board of Ireland,
NMBI)
[from
02.10.2012].
2. B.Sc. in Midwifery approved by
the NMBI (2)

2. A third-level Institu
tion
delivering
a Midwifery educa
tion
programme
approved by the
NMBI

3. Higher/Post-graduate Diploma in
Midwifery approved by the
NMBI (2)

3. Third-level Institu
tion
delivering
Higher/Post-gra
duate Diploma in
Midwifery approved
by the NMBI

1. Diploma d’ostetrica (4)

1. Scuole riconosciute
dallo Stato (4)

2. Laurea in ostetricia (5)

2. Università (5)

Κύπρος

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα
Μαιευτικής

Latvija

Diploms par vecmātes kvalifikācijas
iegūšanu

Italia

Ostetrica (4)

23.1.1983

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

1.5.2004

Māsu skolas

Vecmāte

1.5.2004
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Lietuva

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

1. Aukštojo mokslo diplomas, nuro 1. Universitetas
dantis suteiktą bendrosios prakti
kos slaugytojo profesinę kvalifika
ciją, ir profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis suteiktą
akušerio profesinę kvalifikaciją

Επαγγελματικός τίτλος

Akušeris

Ημερομηνία
αναφοράς

1.5.2004

— Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio profesinę praktiką

2. Aukštojo mokslo diplomas (neu 2. Kolegija
niversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slau
gytojo profesinę kvalifikaciją, ir
profesinės
kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis suteiktą
akušerio profesinę kvalifikaciją
— Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio profesinę praktiką

3. Aukštojo mokslo diplomas (neu 3. Kolegija
niversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę kvalifi
kaciją

4. Bakalauro diplomas (slaugos 4. Universitetas
bakalauro kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos augytojo
profesinė kvalifikacija) Ir Profe
sinės kvalifikacijos pažymėjimas
(akušerio profesinė kvalifikacija)

5. Profesinio bakalauro diplomas 5. Kolegija
(slaugos profesinio bakalauro kva
lifikacinis laipsnis ir bendrosios
praktikos slaugytojo profesinė
kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifi
kacijos pažymėjimas (akušerio
profesinė kvalifikacija)

Luxembourg

6. Profesinio bakalauro diplomas
(akušerijos profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir akušerio
profesinė kvalifikacija)

6. Kolegija

Diplôme de sage-femme

Ministère de l’éduca Sage-femme
tion nationale, de la
formation profession
nelle et des sports

23.1.1983
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Magyarország

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

1. Szülésznő bizonyítvány

1. Iskola/főiskola

2. Szülésznő oklevél

2. Felsőoktatási intéz
mény

diploma

fl-

Istudji

Επαγγελματικός τίτλος

Ημερομηνία
αναφοράς

Szülésznő

1.5.2004

Universita` ta’ Malta

Qabla

1.5.2004

Malta

Lawrja jew
tal-Qwiebel

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie
van Volksgezondheid,
Welzijn
en
Sport
erkende
opleidingsinstellingen

Verloskundige

23.1.1983

Österreich

1. Hebammen-Diplom

1. — Hebammenaka
demie

Hebamme

1.1.1994

— Bundeshebam
menlehranstalt

2. Diplom über den Abschluss des
Fachhochschul-Bachelorstudien
gangs «Hebamme»

2. Fachhochschulrat

Polska

— Dyplom ukończenia studiów
wyższych
na
kierunku
położnictwo z tytułem «magister
położnictwa»

Instytucja prowadząca Położna
kształcenie na pozio
mie wyższym uznana
przez właściwe władze
— Dyplom ukończenia studiów (Higher education insti
wyższych zawodowych na kie tution recognised by
runku/specjalności położnictwo the competent authori
z tytułem «licencjat położnictwa» ties)

1.5.2004

Portugal

1. Diploma de enfermeiro especiali 1. Ecolas de Enferma Enfermeiro especialista
gem
sta em enfermagem de saúde
em enfermagem de
materna e obstétrica
saúde materna e obsté
trica

1.1.1986

2. Diploma/carta de curso de estu 2. Escolas Superiores
de Enfermagem
dos superiores especializados em
enfermagem de saúde materna
e obstétrica

3. Diploma (do curso de pós-licen 3. —
ciatura) de especialização em
enfermagem de saúde materna
e obstétrica
—

România

Slovenija

Diplomă de licenţă de moaşă

Escolas Supe
riores de Enfer
magem
Escolas Supe
riores de Saúde

Universităţi

Diploma, s katero se podeljuje stro 1. Univerza
kovni naslov «diplomirana babica/ 2. Visoka
strokovna
diplomirani babičar»
šola

Moaşă

1.1.2007

diplomirana
babica/
diplomirani babičar

1.5.2004
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Slovensko

Τίτλος εκπαίδευσης

1. DIPLOM pôrodná asistencia «ba 1. Vysoká
kalár» («Bc.»)
verzita
2. DIPLOM diplomovaná pôrodná
asistentka

Suomi/
Finland

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

1. Kätilön
xamen

Επαγγελματικός τίτλος

škola/Uni Pôrodná asistentka

Ημερομηνία
αναφοράς

1.5.2004

2. Stredná
zdra
votnícka škola

tutkinto/barnmorskee 1. Terveydenhuoltoop
pi-laitokset/hälso
vårdsläroanstalter

Kätilö/Barnmorska

1.1.1994

2. Sosiaali- ja terveysalan ammatti 2. Ammattikorkeakou
korkeakoulututkinto,
kätilö
lut/Yrkeshögskolor
(AMK)/yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala
området, barnmorska (YH)
Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller hög Barnmorska
skola

1.1.1994

United
Kingdom

A qualification approved by the Nur
sing and Midwifery Council or its
predecessor bodies as attesting to
the completion of training as required
for midwives by Article 40 and the
standard of proficiency as required
for registration as a Registered Mid
wife in its register (3)

Education
institution Registered Midwife
approved by the Nur
sing and Midwifery
Council or its predeces
sor bodies

23.1.1983

(1) Ο εν λόγω τίτλος εκπαίδευσης δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης όταν χορηγείται σε υπηκόους κρατών
μελών οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαίδευση στην Ιρλανδία.
(2) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που
έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στην Ιρλανδία θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να εγγραφούν
στο σχετικό μητρώο στην Ιρλανδία, αφού αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί τμήμα της διαδικασίας απόκτησης επαγγελματικών
προσόντων.
(3) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που
έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να
εγγραφούν στο σχετικό μητρώο, αφού αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί τμήμα της διαδικασίας απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.
(4) Ισχύει έως το 2001.
(5) Από το 2001/2002.

▼B
V.6 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5.6.1. Πρόγραμμα σπουδών φαρμακοποιού
— Φυτική και ζωική βιολογία
— Φυσική
— Γενική και ανόργανη χημεία
— Οργανική χημεία
— Αναλυτική χημεία
— Φαρμακευτική χημεία, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης φαρμάκων
— Γενική και εφαρμοσμένη (ιατρική) βιοχημεία
— Ανατομία και φυσιολογία· ιατρική ορολογία
— Μικροβιολογία
— Φαρμακολογία και φαρμακοθεραπεία
— Φαρμακευτική τεχνολογία
— Τοξικολογία
— Φαρμακογνωσία
— Νομοθεσία και, ενδεχομένως, επαγγελματική δεοντολογία
Η κατανομή μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει, για κάθε
μάθημα που περιλαμβάνεται στο ελάχιστο πρόγραμμα σπουδών, να αποδίδει
αρκετή σημασία στη θεωρία ώστε να διατηρηθεί ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας
της εκπαίδευσης.
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5.6.2. Τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού

Χώρα

België/Belgi
que/Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Diploma van apotheker/
Diplôme de pharmacien

— De universiteiten/
Les universities

Πιστοποιητικό που συνο
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Ημερομηνία αναφοράς

1.10.1987

— De bevoegde Exa
mencommissie van
de Vlaamse Geme
enschap/Le
Jury
compétent d’ensei
gnement de la
Communauté fra
nçaise
България

Česká
blika

Диплома
за
висше
образование
на
образователноквалификационна степен
«Магистър»
по
«Фармация»
с
професионална
квалификация
«Магистър-фармацевт»

repu Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
farmacie (magistr, Mgr.)

Danmark

Университет

Farmaceutická
univerzity v
republice

1.1.2007

fakulta
České

1.5.2004

Farmaceutiske
Bevis for kandidatuddan Det
nelsen i farmaci (cand.ph Fakultet, Københavns
arm.)
Universitet

1.10.1987

Bevis for kandidatuddan Syddansk Universitet
nelsen i farmaci (cand.ph
arm.)
Deutschland

Zeugnis über die Staatli Zuständige Behörden
che Pharmazeutische Prü
fung

1.10.1987

Eesti

Diplom proviisori õppe Tartu Ülikool
kava läbimisest

1.5.2004

Farmaatsiamagister Master
of Science in Pharmacy
(MSc)
Ελλάδα

Άδεια άσκησης φαρμα — Περιφέρεια
—
κευτικού επαγγέλματος
Νομαρχιακή Αυτο
διοίκηση

1.10.1987

España

Título de Licenciado en
Farmacia

1.10.1987

— Ministerio de Edu
cación y Cultura
— El rector de una
universidad

France

Título de Graduado/a en
Farmacia

— El rector de una
Universidad

1.1.1986

— Diplôme d’Etat
pharmacien

Universités

1.10.1987

de

— Diplôme d’Etat de
docteur en pharmacie
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Hrvatska

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνο
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Diploma «magistar farma — Farmaceutsko-bio
cije/magistra farmacije»
kemijski fakultet
Sveučilišta
u Zagrebu

Ημερομηνία αναφοράς

1.7.2013

— Medicinski fakultet
Sveučilišta
u Splitu
— Kemijsko-tehno
loški
fakultet
Sveučilišta u Spli
tu
Ireland

1. Certificate of Registe 1. Cumann Cógaiseoirí
red
Pharmaceutical
na hEireann
Chemist (1)
(Pharmaceutical
Certificate of Registra
Society of Ireland)
tion as a Pharmacist (1)

1.10.1987

from
2. A degree in Pharmacy 2. Universities delive 2. Notification
the Pharmaceutical
recognised by the Phar
ring degrees in
Society of Ireland
maceutical Society of
pharmacy recogni
Ireland (2)
sed by the Pharma
that
the
person
named therein is
ceutical Society of
the holder of a quali
Ireland
fication appropriate
for practicing as
a pharmacist
Italia

Diploma o certificato di Università
abilitazione all’esercizio
della professione di farma
cista ottenuto in seguito ad
un esame di Stato

1.11.1993

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής
Φαρμακοποιού

Συμβούλιο Φαρμακευ
τικής

1.5.2004

Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa aug
stskola

1.5.2004

Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplo Universitetas
mas,
nurodantis
suteiktą
vaistininko
profesinę kvalifikaciją

1.5.2004

2. Magistro diplomas (far
macijos magistro kvali
fikacinis laipsnis ir vai
stininko profesinė kva
lifikacija)
Luxembourg

Diplôme d’Etat de phar Jury
d’examen
macien
d’Etat + visa du mini
stre de l’éducation
nationale

1.10.1987

Magyarország

Okleveles
gyógyszerész Egyetem
oklevél (magister pharma
ciae, abbrev: mag. Pharm)

1.5.2004

Malta

Lawrja fil-farmaċija

1.5.2004

Nederland

Getuigschrift van met Faculteit Farmacie
goed gevolg afgelegd apo
thekersexamen

Universita` ta’ Malta

1.10.1987
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Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί
τον τίτλο εκπαίδευσης

Österreich

Staatliches
plom

Polska

Dyplom ukończenia stu 1. Akademia
diów wyższych na kie
Medyczna
runku farmacja z tytułem
2. Uniwersytet
magistra
Medyczny

Πιστοποιητικό που συνο
δεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Apothekerdi Österreichische Apoth
ekerkammer

Ημερομηνία αναφοράς

1.10.1994
1.5.2004

3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiel
lońskiego
Portugal

— Licenciatura em Far Instituição de Ensino
mácia
Superior Universitário

1.10.1987

— Carta de curso de
licenciatura
em
Ciências Farmacêuti
cas

România

Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas

1.1.2007

Diplomă de licenţă de far Universităţi
macist
Ministerul
Diploma de licență și Nationale
master (5)

1.1.2007
Educației

Slovenija

Diploma, s katero se Univerza
podeljuje strokovni naziv
«magister farmacije/magi
stra farmacije»

Slovensko

DIPLOM farmácia magi Univerzita
ster («Mgr.»)

1.5.2004

Suomi/
Finland

Proviisorin tutkinto/Provi Yliopisto
sorexamen

1.10.1994

Sverige

Apotekarexamen

1.10.1994

United
Kingdom

1. Certificate of Registe
red Pharmacist (3)
2. A degree in pharmacy
approved by either the
General Pharmaceutical
Council
(formerly
Royal Pharmaceutical
Society of Great Bri
tain) or the Pharmaceu
tical Society of North
ern Ireland (4)

Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic magister farma
cije/magistra farmacije

Universitet och hög
skolor

1.5.2004

1.10.1987
Universities delivering
pharmacy
degrees
approved by the Gene
ral
Pharmaceutical
Council
(formerly
Royal Pharmaceutical
Society of Great Bri
tain) or the Pharmaceu
tical Society of North
ern Ireland

Notification from the
General Pharmaceutical
Council or Pharmaceu
tical Society of North
ern Ireland confirming
successful completion
of the approved phar
macy
degree,
12
months practical trai
ning and a pass of the
registration assessment.

(1) Ο εν λόγω τίτλος εκπαίδευσης δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης όταν χορηγείται σε υπηκόους κρατών
μελών οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαίδευση στην Ιρλανδία.
(2) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που
έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στην Ιρλανδία θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να εγγραφούν στο
σχετικό μητρώο στην Ιρλανδία. Σ αυτές τις περιπτώσεις, το συνοδευτικό πιστοποιητικό πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των
απαιτήσεων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα.
(3) Ο εν λόγω τίτλος εκπαίδευσης δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών του προσόντων όταν
χορηγείται σε υπηκόους κρατών μελών οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαίδευση στην Ιρλανδία.
(4) Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι που
έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης χωρίς να πρέπει να
εγγραφούν στο σχετικό μητρώο. Σ αυτές τις περιπτώσεις, το συνοδευτικό πιστοποιητικό πιστοποιεί την ολοκλήρωση όλων των
απαιτήσεων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα.
(5) Από τις 10.1.2011.
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Χώρα

België/
Belgique/
Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

1. Architect/Architecte

1. Nationale hogescholen voor
architectuur/Ecoles
nationales
supérieures d’architecture

2. Architect/Architecte

2. Hogere-architectuur-instituten/
Instituts supérieurs d’architecture

3. Architect/Architecte

3. Provinciaal Hoger Instituut voor
Architectuur te Hasselt/Ecole
provinciale supérieure d’archi
tecture de Hasselt

4. Architect/Architecte

4. Koninklijke Academies voor
Schone
Kunsten/Académies
royales des Beaux-Arts

5. Architect/Architecte

5. Sint-Lucasscholen/Ecoles SaintLuc

6. Burgerlijke ingenieurarchitect/Ingénieur
Civil Architecte

6. — Faculteiten
Toegepaste
Wetenschappen van de Uni
versiteiten/Facultés
des
sciences appliquées des uni
versités

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Certificat de stage déli 1988/1989
vré par l’Ordre des
Architectes/Stagegetuig
schrift afgeleverd door
de Orde van Architecten

— «Faculté Polytechnique» van
Mons

България

7. Burgerlijk IngenieurArchitect (Ir. Arch.)

7. K.U. Leuven, faculteit ingeni
eurswetenschappen

2004/2005

8. Burgerlijk IngenieurArchitect (Ir. Arch.)

8. Vrije Universiteit Brussel, facul
teit ingenieurswetenschappen

2004/2005

9. Master Ingénieur Civil
Architecte, à finalité
spécialisée

9. Faculté Polytechnique de Mons

2008/2009

Магистър-Специалност
aрхитектура

— Университет по архитектура,
строителство и геодезия —
София,
Архитектурен
факултет

Свидетелство, издадено 2010/2011
от
компетентната
Камара на архитектите,
удостоверяващо
изпълнението
на
предпоставките,
необходими
за 2007/2008
регистрация
като
архитект
с
пълна
проектантска
правоспособност
в
регистъра
на
2009/2010
архитектите

— Варненски
свободен
университет
«Черноризец
Храбър»,
Варна,
Архитектурен факултет
— Висше строително училище
«Любен
Каравелов»,
Архитектурен факултет
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Česká
republika

Τίτλος εκπαίδευσης

Architektura a urbanismus

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Fakulta architektury, České
vysoké učení technické (ČVUT)
v Praze
— Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta architektury

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Osvědčení o splnění 2007/2008
kvalifikačních
požadavků pro samo
statný výkon profese
architekta
vydané
Českou komorou archi
tektů

Inženýr architekt (Ing.Ar — Technická univerzita v Liberci,
ch.)
Fakulta umění a architektury

Danmark

Magistr umění v oboru
architektura (MgA.)

— Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Magistr umění v oboru
Architektonická
tvorba,
MgA

— Akademie
v Praze

výtvarných

umění

2007/2008

Bevis for kandidatuddan — Kunstakademiets Arkitektskole
i København
nelsen
i
arkitektur
(cand.arch.)

1988/1989

— Arkitektskolen i Århus
Deutsch
land

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur Univ.

— Universitäten
Hochbau)

(Architektur/

Bescheinigung
einer 1988/1989
zuständigen Architekten
kammer über die Erfül
lung der Qualifikation
— Technische Hochschulen (Arch
svoraussetzungen
im
itektur/Hochbau)
Hinblick auf eine Eintra
gung in die Architekten
— Technische Universitäten (Arch liste
itektur/Hochbau)
— Universitäten-Gesamthochschu
len (Architektur/Hochbau)

— Hochschulen für bildende Kün
ste
— Hochschulen für Künste
Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

— Fachhochschulen
Hochbau)

(Architektur/

— Universitäten-Gesamthochschu
len (Architektur/Hochbau) bei
entsprechenden Fachhochschul
studiengängen
Master of Arts — M.A.

— Hochschule Bremen — Univer
sity of applied Sciences,
Fakultät Architektur, Bau und
Umwelt — School of Architec
ture Bremen

2003/2004

— Fachhochschule Münster (Uni
versity of Applied Sciences) —
Muenster School of Architectu
re

2000/2001

— Georg-Simon-Ohm-Hochschule
Nürnberg Fakultät Architektur

2005/2006

02005L0036 — EL — 01.12.2017 — 012.001 — 149
▼M11
Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Hochschule Anhalt (University
of Applied Sciences) Fachbe
reich
Architektur,
Facility
Management und Geoinforma
tion

2010/2011

— Hochschule Regensburg (Uni
versity of Applied Sciences),
Fakultät für Architektur

2007/2008

— Technische Universität Münch
en, Fakultät für Architektur

2009/2010

— Hochschule Lausitz, Studien
gang Architektur, Fakultät für
Bauen «seit Juli 2013: Branden
burgische Technische Univer
sität Cottbus-Senftenberg»

2009/2010

— Fachhochschule Lübeck, Uni
versity of Applied Sciences,
Fachbereich Bauwesen

2004/2005

— Fachhochschule für Technik
und
Wirtschaft
Dresden,
Fakultät
Bauingenieurwesen/
Architektur

2005/2006

— Fachhochschule Erfurt/Univer
sity of Applied Sciences

2006/2007

— Hochschule
Augsburg/Aug
sburg University of Applied
Sciences

2005/2006

— Hochschule Koblenz, Fachbe
reich Bauwesen

2004/2005

— Hochschule München/Fakultät
für Architektur

2005/2006

— Hochschule für Technik Stutt
gart, Fakultät Architektur und
Gestaltung

2005/2006

— SRH Hochschule Heidelberg

2013/2014

— Staatliche Akademie der Bil
denden Künste Stuttgart, Fach
bereich Architektur

2006/2007

— Hochschule Konstanz Technik,
Wirtschaft
und
Gestaltung
(HTWG)

2014/2015

Master of Arts (in Kombi — Hochschule Trier Fachbereich
Gestaltung — Fachrichtung
nation mit einem Bachelo
Architektur
rabschluss in Architektur)

2007/2008
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Master of Engineering (in
Kombination mit einem
Bachelorabschluss
in
Engineering)

— Technische Hochschule Mittelh
essen (University of Applied
Sciences) Fachbereich Bauwe
sen

2010/2011

Bachelor of Arts — B.A.

— Hochschule Anhalt (University
of Applied Sciences) Fachbe
reich
Architektur,
Facility
Management und Geoinforma
tion

2010/2011

— Technische Universität Münch
en, Fakultät für Architektur

2009/2010

— Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft, Bonn

2007/2008

— Hochschule Konstanz Technik,
Wirtschaft
und
Gestaltung
(HTWG)

2014/2015

— Hochschule Bochum, Fachbe
reich Architektur

2003/2004

— Universität Stuttgart, Fakultät 1:
Architektur und Stadtplanung

2009/2010

— Leibniz Universität Hannover,
Fakultät für Architektur und
Landschaft

2011/2012

— Fachhochschule Aachen, Fach
bereich Architektur

2009/2010

— Bauhaus-Universität Weimar

2005/2006

— Bauhaus-Universität
Fakultät Architektur

Weimar,

2008/2009

— Bauhaus-Universität
Weimar,
Fakultät Architektur und Urba
nistik

2013/2014

2006/2007

Bachelor
(B.Sc.)

of

Sciences

Master of Science

Master of Science (M.Sc.)
in Kombination mit dem
Bachelor
of
Science
(B.Sc.)

Eesti

Arhitektuurimagister

— Eesti Kunstiakadeemia

Ελλάδα

Δίπλωμα
Μηχανικού

— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

Αρχιτέκτονα

— Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Τίτλος εκπαίδευσης

Βεβαίωση που χορηγεί 1988/1989
το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας
(ΤΕΕ)
και
η οποία επιτρέπει την
άσκηση δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτε
κτονικής

— Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής σχολής

2003/2004

— Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας,
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1999/2000

— Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανι
κών

1999/2000

— Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2004/2005
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España

Τίτλος εκπαίδευσης

Título oficial de arquitecto

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Rectores de las universidades
enumeradas a continuación:

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

1988/1989

— Universidad politécnica de
Cataluña, escuelas técnicas
superiores de arquitectura de
Barcelona o del Vallès
— Universidad politécnica de
Madrid, escuela técnica superior
de arquitectura de Madrid
— Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
— Universidad politécnica de
Valencia, escuela técnica supe
rior de arquitectura de Valencia
— Universidad de Sevilla, escuela
técnica superior de arquitectura
de Sevilla
— Universidad de Valladolid,
escuela técnica superior de
arquitectura de Valladolid
— Universidad de Santiago de
Compostela, escuela técnica
superior de arquitectura de La
Coruña
— Universidad del País Vasco,
escuela técnica superior de
arquitectura de San Sebastián
— Universidad de Navarra, escuela
técnica superior de arquitectura
de Pamplona
— Universidad de A Coruña

1991/1992

— Universidad
de
Granada,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Granada.

1994/1995

— Universidad
de
Alicante,
escuela politécnica superior de
Alicante

1997/1998

— Universidad Europea de Madrid

1998/1999

— Universidad
Ramón
Llull,
escuela técnica superior de
arquitectura de La Salle
— Universidad politécnica de
Cataluña, escuela técnica supe
rior de arquitectura de Barcelo
na
— Universidad Alfonso X El
Sabio, centro politécnico supe
rior de Villanueva de la Cañada
— Universidad de Alcalá (Escuela
de Arquitectura)

1999/2000
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Universidad Internacional de
Cataluña,
Escuela
Técnica
Superior de Arquitectura
— Universidad S.E.K. de Segovia,
centro de estudios integrados de
arquitectura de Segovia
— Universidad Camilo José Cela
de Madrid

2000/2001

— Universidad San Pablo CEU

2001/2002

— Universidad CEU Cardenal
Herrera, Valencia-Escuela Supe
rior de Enseñanzas Técnicas

2002/2003

— Universidad Rovira i Virgili

2005/2006

— Universidad de Málaga. Escuela
Técnica Superior de Arquitectu
ra
— Universidad de Girona. Escuela
Politécnica Superior
— Universidad Pontificia de Sala
manca

Título de Graduado/a en
Arquitectura

— Universidad Francisco de Vito
ria

2006/2007

— IE
Universidad.
Escuela
Técnica Superior de Estudios
Integrados de Arquitectura

2009/2010

— IE
Universidad,
Escuela
Técnica Superior de Estudios
Integrados de Arquitectura

2008/2009

— Universidad
de
Zaragoza.
Escuela de Ingeniería y Arqui
tectura
— Universidad Europea de Madrid
— Universitat
Catalunya

Internacional

de

— Universidad San Jorge (Zarago
za)
— Universidad de Navarra
— Universidad de Girona. Escuela
Politécnica Superior
— Universitat Ramon Llull, la Sal
le

2009/2010
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Universidad San Pablo CEU —
Madrid

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

2010/2011

— Universitat Politècnica de Val
ència
— Universidad de A Coruña.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de A Coruña
— Universidad Rovira i Virgili
— Universidad Cardenal Herrera
CEU
— Universidad Francisco de Vito
ria
— Universidad de Málaga. Escuela
Técnica Superior de Arquitectu
ra
— Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Escuela de
Arquitectura
— Universidad de Castilla La
Mancha. Escuela de Arquitectu
ra
— Universidad Camilo José Cela
de Madrid
— Universidad
de
Alicante,
escuela politécnica superior de
Alicante
— Universidad de Sevilla, escuela
técnica superior de arquitectura
de Sevilla
— Universitat Politècnica de Cata
lunya
Graduado en fundamentos
de la arquitectura + Máster
en Arquitectura

— Universidad Politécnica de
Madrid. Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Madrid

2010/2011

— Universidad Antonio de Nebrija

2011/2012

— Universidad
de
Zaragoza,
Escuela de Ingeniería y Arqui
tectura
— Escuela Técnica Superior de
Arquitectura — Universidad
del Pais Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
— Universidad Europea de Madrid
— Universidad Politécnica de
Valencia.
Escuela
Técnica
Superior de Arquitectura
— Universidad
de
Alicante,
escuela politécnica superior de
Alicante

2014/2015
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Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Universidad de Alcalá de Hena
res. Escuela Politécnica de
Alcalá de Henares

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

2015/2016

— Universidad de A Coruña.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de A Coruña

France

— Universidad Cardenal Herrera
CEU

2016/2017

— Universidad Europea de Valen
cia

2013/2014

— Universidad Europea de Cana
rias

2012/2013

1. Diplôme d’architecte 1. Le ministre chargé de l’architec
DPLG, y compris
ture
dans le cadre de la for
mation professionnelle
continue et de la pro
motion sociale.

1988/1989

2. Diplôme
ESA

d’architecte

2. Ecole spéciale d’architecture de
Paris

3. Diplôme
ENSAIS

d’architecte

3. Ecole nationale supérieure des
arts et industries de Strasbourg,
section architecture

4. Diplôme d’Etat d’arch 4. Ecole Nationale Supérieure
itecte (DEA)
d’Architecture et de Paysage de
Bordeaux (Ministère chargé de
l’architecture et Ministère chargé
de l’enseignement supérieur)
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne (Mi
nistère chargé de l’architecture
et Ministère chargé de l’ensei
gnement supérieur

Habilitation de l’archi 2005/2006
tecte diplômé d’Etat à
l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom
propre (HMONP) (Mini
stère chargé de l’archi
2005/2006
tecture)

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Clermont-Ferrand
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Grenoble (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture et de paysage de Lille
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Lyon (Ministère
chargé de l’architecture et mini
stère chargé de l’enseignement
supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Marne La Vallée
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2004/2005
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Marseille (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Montpellier (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Nancy (Ministère
chargé de l’architecture et mini
stère chargé de l’enseignement
supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Nantes (Ministère
chargé de l’architecture et mini
stère chargé de l’enseignement
supérieur)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Normandie (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Paris-Belleville
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Paris-La Villette
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Paris Malaquais
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2005/2006

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Paris Val-de-Seine
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Saint-Etienne (Mi
nistère chargé de l’architecture
et ministère chargé de l’ensei
gnement supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Strasbourg (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2005/2006
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Toulouse (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Versailles (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2004/2005

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Lyon (Ministère
chargé de l’architecture et mini
stère chargé de l’enseignement
supérieur)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Marseille (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Montpellier (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Nantes (Ministère
chargé de l’architecture et mini
stère chargé de l’enseignement
supérieur)

2006/2007

Ecole nationale supérieure d’ar
chitecture de Strasbourg (Mini
stère chargé de l’architecture et
ministère chargé de l’enseigne
ment supérieur)

2006/2007

5. Diplôme d’études de 5. Ecole spéciale d’architecture
l’école spéciale d’arch
(Ministère chargé de l’architec
itecture Grade 2 équi
ture et ministère chargé de l’en
valent au
diplôme
seignement supérieur)
d’Etat d’architecte

Diplôme d’architecte de 2006/2007
l’ESA habilitant à exer
cer la maitrise d’œuvre
en son nom propre, équi
valent à l’habilitation de
l’architecte
diplômé
d’Etat à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son
nom propre, reconnu par
le Ministère chargé de
l’architecture

Diplôme d’Etat d’archi
tecte (DEA), dans le
cadre de la formation pro
fessionnelle continue
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Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

6. Diplôme d’architecte 6. Institut national des sciences
INSA de Strasbourg
appliquées de Strasbourg (INSA)
équivalent au diplôme
(Ministère chargé de l’architec
d’Etat d’architecte con
ture et ministère chargé de l’en
férant le grade de
seignement supérieur)
master (parcours archi
tecte)

Habilitation de l’archi 2005/2006
tecte de l’INSA à exer
cer la maîtrise d’œuvre
en son nom propre équi
valent à l’HMONP,
reconnue par le ministère
chargé de l’architecture

Institut national des sciences
appliquées de Strasbourg (INSA)
(Ministère chargé de l’architec
ture et ministère chargé de l’en
seignement supérieur)

Habilitation de l’archi 2005/2006
tecte de l’INSA à exer
cer la maîtrise d’œuvre
en son nom propre équi
valent à l’HMONP, déli
vrée par le ministère
chargé de l’architecture

Diplôme
d’architecte
INSA de Strasbourg équi
valent au diplôme d’Etat
d’architecte conférant le
grade de master (parcours
d’architecte pour ingéni
eur)
Hrvatska

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Magistar/Magistrica
Sveučilište u Zagrebu, Arhitekton Diploma;
Dopunska 2005/2006
inženjer/inženjerka arhite ski fakultet
isprava o studiju; Pot
kture i urbanizma
vrda HKA da podnositelj
zahtjeva ispunjava kvali
fikacijske uvjete
Magistar/magistra
Sveučilišteu Splitu — Gakultet Potvrda
Hrvatske 2016/2017
inženjer/inženjerka arhite građevinarstva, arhitekture i geode komore arhitekata da
kture
zije
podnositelj
zahtjeva
zadovoljava uvijete za
upis u komoru.

Ireland

1. Degree of Bachelor of
Architecture (B.Arch.
NUI)

1. National University of Ireland to Certificate of fulfilment 1988/1989
architecture graduates of Univer of qualifications require
sity College Dublin
ments for professional
recognition as an archi
2. Degree of Bachelor of 2. Dublin Institute of Technology, tect in Ireland issued by
Architecture (B.Arch.)
Bolton Street, Dublin (College the Royal Institute of
of Technology, Bolton Street, Architects of Ireland (RI
(Previously,
until
AI)
Dublin)
2002 — Degree stan
dard diploma in archi
tecture (Dip. Arch))
3. Certificate of associate 3. Royal Institute of Architects of
ship (ARIAI)
Ireland
4. Certificate of member 4. Royal Institute of Architects of
ship (MRIAI)
Ireland

Italia (1)

5. Degree of Bachelor of
Architecture (Honours)
(B.Arch. (Hons) UL)

5. University of Limerick

2005/2006

6. Degree of Bachelor of
Architecture (Honours)
(B.Arch. (Hons) WIT)

6. Waterford Institute of Technolo
gy

2005/2006

Laurea in architettura

— Università di Camerino
— Università di Catania — Sede
di Siracusa
— Università di Chieti
— Università di Ferrara
— Università di Firenze

Diploma di abilitazione 1988/1989
all’esercizio
indipen
dente della professione
che viene rilasciato dal
ministero della Pubblica
istruzione (ora Ministero
dell’istruzione, dell’uni
versità e della ricerca)
dopo che il candidato
ha sostenuto con esito
positivo
l’esame
di
Stato davanti ad una
commissione competente
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Università di Genova
— Università di Napoli Federico II
— Università di Napoli II
— Università di Palermo
— Università di Parma
— Università di Reggio Calabria
— Università di Roma «La Sapien
za»
— Università di Roma III
— Università di Trieste
— Politecnico di Bari
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Torino
— Istituto universitario di architet
tura di Venezia

Laurea
in
ingegneria
edile — architettura

— Università degli Studi «Mediter
ranea» di Reggio Calabria

2000/2001

— Università dell’Aquila

1998/1999

— Università di Pavia
— Università di Roma «La Sapien
za»

Laurea specialistica in — Università dell’Aquila
ingegneria edile — archi
— Università di Pavia
tettura

2000/2001

— Università di Roma «La Sapien
za»
— Università di Ancona
— Università
Potenza

di

Basilicata

—

— Università di Pisa
— Università di Bologna
— Università di Catania
— Università di Genova
— Università di Palermo
— Università di Napoli Federico II
— Università di Roma — Tor Ver
gata
— Università di Trento
— Politecnico di Bari
— Politecnico di Milano
— Università degli studi di Brescia

2001/2002

— Università degli Studi di Caglia
ri
— Università
Marche

Politecnica

delle

2002/2003
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

— Università
Calabria

degli

studi

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

della

2003/2004

— Università degli studi di Salerno

2005/2006

Laurea magistrale in inge — Università dell’Aquila
gneria edile — architettu
ra
— Università di Pavia

2004/2005

— Università di Roma «La Sapien
za»
— Università di Pisa
— Università di Bologna
— Università di Catania
— Università di Genova
— Università di Palermo
— Università di Napoli Federico II
— Università di Roma — Tor Ver
gata
— Università di Trento
— Politecnico di Bari
— Politecnico di Milano
— Università degli studi di Salerno

2010/2011

— Università
Calabria

della

2004/2005

— Università degli studi di Brescia

2004/2005

— Università
Marche

delle

2004/2005

— Università degli Studi di Peru
gia

2006/2007

— Università degli Studi di Pado
va

2008/2009

— Università degli Studi di Geno
va

2014/2015

Laurea specialistica quin — Prima Facoltà di Architettura
quennale in Architettura
dell’Università di Roma «La
Sapienza»

1998/1999

degli

studi

Politecnica

— Università di Ferrara

1999/2000

— Università di Genova
— Università di Palermo
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Bari
— Università di Firenze

2001/2002
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

Laurea magistrale quin — Prima Facoltà di Architettura
quennale in Architettura
dell’Università di Roma «La
Sapienza»

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

2004/2005

— Università di Ferrara
— Università di Genova
— Università di Palermo
— Politecnico di Bari
— Università di Firenze
— Politecnico di Milano
Laurea specialistica in
architettura (Progettazione
architettonica)

— Università di Roma Tre

2001/2002

Università degli Studi di Napoli
«Federico II»

2005/2006

Laurea magistrale in arch Università di Roma Tre
itettura
(Progettazione
architettonica)

2004/2005

Laurea specialistica
Architettura

2001/2002

in

— Università di Napoli II
— Politecnico di Milano II
— Facoltà di architettura dell’Uni
versità degli Studi G. D’Annun
zio di Chieti-Pescara
— Facoltà di architettura, Pianifi
cazione e Ambiente del Polite
cnico di Milano
— Facoltà di Architettura dell’Uni
versità degli studi di Trieste
— Facoltà di Architettura di Sira
cusa, Università di Catania
— Facoltà di architettura, Univer
sità degli Studi di Parma
— Facoltà di Architettura, Univer
sità di Bologna
— Università IUAV di Venezia

2002/2003

— Politecnico di Torino
— Facoltà di Architettura Valle
Giulia, Università degli Studi
di Roma «La Sapienza»

2004/2005

— Università degli Studi di Came
rino
— Università di Napoli Federico II
— Università degli Studi «Mediter
ranea» di Reggio Calabria

Laurea Specialistica in
Architettura (Progettazione
Urbanistica)

— Università degli Studi di Sassari

2005/2006

— Università degli Studi «Mediter
ranea» di Reggio Calabria

2005/2006
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Laurea Specialistica in — Università di Firenze
Progettazione dell’Archi
tettura

2001/2002

Laurea magistrale in Arch — Politecnico di Milano II
itettura
— Università di Napoli II

2004/2005

— Università di Napoli Federico II
— Facoltà di architettura dell’Uni
versità degli Studi G. D’Annun
zio di Chieti-Pescara
— Facoltà di architettura, Pianifi
cazione e Ambiente del Polite
cnico di Milano
— Università IUAV di Venezia
— Facoltà di Architettura, Univer
sità di Bologna
— Facoltà di Architettura di Sira
cusa, Università di Catania
— Facoltà di architettura, Univer
sità degli Studi di Parma
— Facoltà di architettura dell’Uni
versità degli Studi di Trieste
— Università degli Studi di Trieste

2014/2015

— Università degli Studi di Came
rino

2006/2007

— Università degli Studi di Enna
«Kore»

2004/2005

— Università degli Studi di Firen
ze

2008/2009

— Università degli Studi di Caglia
ri
— Università degli Studi di Udine

2009/2010

— Università degli Studi «Mediter
ranea» di Reggio Calabria
— Università degli Studi di Sassari
— Università degli
Basilicata

Studi

2010/2011

della

— Università degli Studi di Geno
va

2014/2015

Facoltà
«Ludovico
Quaroni»
dell’Università degli Studi «La
Sapienza» di Roma

2000/2001

Laurea Magistrale in arch Facoltà
«Ludovico
Quaroni»
itettura
-progettazione dell’Università degli Studi «La
architettonica e urbana
Sapienza» di Roma

2004/2005

Laurea Specialistica in
Architettura (Progettazione
Urbana)

2001/2002

Laurea specialistica in
architettura -progettazione
architettonica e urbana

Università di Roma Tre
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Laurea
Magistrale
in
Architettura (Progettazione
Urbana)

Università di Roma Tre

2004/2005

Laurea Specialistica in
Architettura (Progettazione
urbana e territoriale)

Politecnico di Torino

2002/2003

Laurea Specialistica in
architettura (Architettura
delle costruzioni)

Politecnico di Milano (Facoltà di
Architettura civile)

2001/2002

Laurea magistrale in arch Politecnico di Milano (Facoltà di
itettura (Architettura delle Architettura civile)
costruzioni)

2004/2005

Laurea Specialistica Arch Università degli Studi di Cagliari
itettura delle Costruzioni

2005/2006

Laurea Specialistica in
Architettura (Restauro)

— Facoltà di architettura di Valle
Giulia dell’Università degli
Studi «La Sapienza» di Roma

2004/2005

— Università degli Studi di Roma
Tre — Facoltà di Architettura

2001/2002

— Università degli Studi di Napoli
«Federico II»

2005/2006

— Facoltà di architettura di Valle
Giulia dell’Università degli
Studi «La Sapienza» di Roma

2004/2005

— Università degli Studi di Roma
Tre — Facoltà di Architettura

2009/2010

— Università degli Studi di Napoli
«Federico II»

2004/2005

Laurea
Specialista
in
Architettura (costruzione)

Politecnico di Torino

2002/2003

Laurea Specialistica in
Architettura
(Restauro
e Valorizzazione)

Politecnico di Torino

2005/2006

Laurea Specialistica in
Architettura
(Ambiente
e Paesaggio)

Politecnico di Torino

2005/2006

Laurea
Magistrale
in
Architettura (Restauro)

Laurea Specialistica in Università degli Studi della Campa
Architettura (Nuove Qua nia «Luigi Vanvitelli» (Seconda
lità
delle
Costruzioni Università degli Studi di Napoli) (2)
e dei Contesti)

2007/2008

Laurea
Magistrale
in
Architettura e Ingegneria
Edile

Università degli Studi della Campa
nia «Luigi Vanvitelli» (Seconda
Università degli Studi di Napoli) (2)

2009/2010

Laurea
Magistrale
in
Architettura e Progetto
dell’Ambiente Urbano

Università degli Studi della Campa
nia «Luigi Vanvitelli» (Seconda
Università degli Studi di Napoli) (2)

2009/2010

Laurea
Magistrale
in Università degli Studi della Campa
Architettura — Progetta nia «Luigi Vanvitelli» (Seconda
zione degli Interni e per Università degli Studi di Napoli) (2)
l’Autonomia

2011/2012

Laurea
Magistrale
in Università degli Studi di Napoli
Architettura — Progetta «Federico II»
zione architettonica

2004/2005
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
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— Politecnico di Torino

Κύπρος

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

2013/2014

Laurea
Magistrale
in Università degli Studi di Napoli
Architettura e Città, Valu «Federico II»
tazione e progetto

2004/2005

Laurea Specialistica in Università degli Studi di Napoli
Architettura e Città, Valu «Federico II»
tazione e progetto

2007/2008

Laurea
Magistrale
in Università degli Studi di Napoli
Architettura — Arreda «Federico II»
mento e Progetto

2008/2009

Laurea
Magistrale
in
Architettura Manutenzione
e Gestione

Università degli Studi di Napoli
«Federico II»

2008/2009

Laurea
Magistrale
in
Architettura Costruzione
Città

Politecnico di Torino

2010/2011

Laurea
Magistrale
in
Architettura per il Progetto
Sostenibile

Politecnico di Torino

2010/2011

Laurea
Magistrale
in Politecnico di Torino
Architettura per il Resta
uro e la Valorizzazione
del Patrimonio

2010/2011

Laurea Magistrale Archi Politecnico di Torino
tettura per la Sostenibilità

2010/2011

Laurea Magistrale Archi Politecnico di Torino
tettura per l’Ambiente
Costruito

2010/2011

Laurea
Magistrale
in
Architettura e Culture del
Progetto

Università IUAV di Venezia

2013/2014

Laurea
Magistrale
in
Architettura e Innovazione

Università IUAV di Venezia

2013/2014

Laurea
Magistrale
in
Architettura per il Nuovo
e l’Antico

Università IUAV di Venezia

2013/2014

Laurea
Magistrale
in
Architettura — Restauro

Università degli Studi «Mediterra
nea» di Reggio Calabria

2013/2014

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μηχανικού στην Αρχιτε
κτονική
Professional Diploma in
Architecture
Δίπλωμα
(5 έτη)

Αρχιτεκτονικής

Βεβαίωση που εκδίδεται 2005/2006
από το Επιστημονικό και
Τεχνικό
Επιμελητήριο
Κύπρου
(ΕΤΕΚ)
University of Nicosia
η οποία επιτρέπει την 2006/2007
άσκηση δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτε
2008/2009
Frederick University, Σχολή Αρχι κτονικής
τεκτονικής, Καλών και Εφαρμο
σμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Frederick

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Frederick University, Σχολή Αρχι
Μηχανικού (5ετούς φοίτη τεκτονικής, Καλών και Εφαρμο
σμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
σης)
Frederick

2008/2009

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Frederick University, Πολυτεχνική
Μηχανικού (5ετούς φοίτη Σχολή, τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχα
νικών του Πανεπιστημίου Frederick
σης)

2014/2015
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Rīgas Tehniskā universitāte

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Latvija

Arhitekta diploms

Latvijas
Arhitektu 2007/2008
savienības sertificēšanas
centra Arhitekta prakses
sertifikāts

Lietuva

Bakalauro diplomas (Ar — Kauno technologijos universite Architekto kvalifikacijos 2007/2008
chitektūros bakalauras)
tas
atestatas
(Atestuotas
architektas)
— Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
— Vilniaus dailės akademija
Magistro diplomas (Archi — Kauno technologijos universite
tektūros magistras)
tas
— Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
— Vilniaus dailės akademija

Magya
rország

Okleveles
MSc

épitészmérnök

Okleveles épitészmérnök

területi
— Budapesti Müszaki és Gazda A
ságtudományi Egyetem — Épi építészkamara
bizonyítványa a
tészmérnöki Kar
gyakorlási
— Széchenyi István Egyetem, tságról.

illetékes 2007/2008
hatósági
szakma
jogosul
2007/2008

Györ — Müszaki Tudományi
Kar
Okleveles építészmérnök

— Pécsi Tudományegyetem —
Pollack Mihály Műszaki Kar

2007/2008

Malta

Degree in Bachelor of Universita’ ta’ Malta
Engineering and Architec
ture (Hons)

Warrant b’titlu ta’ «Pe 2007/2008
rit» mahrug mill-Bord
tal-Warrant

Nederland

1. Het getuigschrift van 1. Technische Universiteit te Delft
het met goed gevolg
afgelegde
doctoraal
examen van de studie
richting
bouwkunde,
afstudeerrichting archi
tectuur

Verklaring van de Stich 1988/1989
ting Bureau Architecten
register die bevestigt dat
de opleiding voldoet aan
de normen van arti
kel 46.

As of 2014/2015: Ver
klaring
van
Bureau
2. Het getuigschrift van 2. Technische Universiteit te Ein Architectenregister die
bevestigt dat aan de
het met goed gevolg
dhoven
eisen voor de beroep
afgelegde
doctoraal
skwalificatie van archi
examen van de studie
tect is voldaan
richting
bouwkunde,
differentiatie architec
tuur en urbanistiek
3. Het getuigschrift hoger
beroepsonderwijs, op
grond van het met
goed gevolg afgelegde
examen verbonden aan
de opleiding van de
tweede fase voor bero
epen op het terrein van
de architectuur, afgege
ven door de betrokken
examencommissies van
respectievelijk:

1988/1989
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Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— de
Amsterdamse
Hogeschool
voor
de
Kunsten
te
Amsterdam

— de Hogeschool Rot
terdam en omstre
ken te Rotterdam

— de
Hogeschool
Katholieke
Leer
gangen te Tilburg

— de
Hogeschool
voor de Kunsten te
Arnhem

— de Rijkshogeschool
Groningen te Gro
ningen

— de
Hogeschool
Maastricht te Maa
stricht

4. Master of Science in
Architecture, Urbanism
& Building Sciences
variant Architecture

4. Technische Universiteit
Faculteit Bouwkunde

Delft

2003/2004

— Master of Science Technische Universiteit Eindhoven
in
Architecture,
Building and Plan
ning (specialisatie:
Architecture)

2002/2003

Master of Architecture

ArtEZ hogeschool voor de kunsten/
ArtEZ Academie van Bouwkunst

2003/2004

Amsterdamse Hogeschool van de
Kunsten/Academie van Bouwkunst
Amsterdam

2003/2004

Hanze Hogeschool Groningen/Aca
demie van Bouwkunst Groningen

2003/2004

Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse
Academie van Bouwkunst

2003/2004

Fontys Hogeschool voor de Kun
sten/Academie voor Architectuur
en Stedenbouw in Tilburg

2003/2004
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Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

1.

Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

1.

2.

Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

2.

3.

Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

3.

4.

Magister der Archite 4.
ktur, Magister archi
tecturae, Mag. Arch.

5.

Magister der Archite 5.
ktur, Magister archi
tecturae, Mag. Arch.

Akademie der Bildenden Kün
ste in Wien

6.

Magister der Archite 6.
ktur, Magister archi
tecturae, Mag. Arch.

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung in
Linz

7.

Bachelor of Science 7.
in Engineering (BSc)
(aufgrund eines Bach
elorstudiums),
Diplom-Ingenieur/in
(Dipl.-Ing. oder DI)
für technisch-wissen
schaftlich Berufe (auf
grund eines Bachelorund eines Masterstu
diums
entspricht
MSc)

Fachhochschule Kärnten

2004/2005

8.

Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

8.

Universität Innsbruck (Leo
pold-Franzens- Universität Inn
sbruck)

2008/2009

9.

Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

9.

Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann- Universität
Graz)

2008/2009

10. Diplom-Ingenieur,
Dipl.-Ing.

Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität
Graz)

Bescheinigung des Bun 1998/1999
desministers für Wissen
schaft, Forschung und
Wirtschaft
über
die
Erfüllung der Vorausse
Technische Universität Wien
tzung für die Eintragung
in die Architektenkam
mer/Bescheinigung einer
Bezirksverwaltungsbeh
Universität Innsbruck (Leo
örde über die Ausbil
pold-Franzens-Universität Inn
dung oder Befähigung,
sbruck)
die zur Ausübung des
Baumeistergewerbes
Universität für Angewandte (Berechtigung für Hoch
bauplanung) berechtigt
Kunst in Wien

10. Technische Universität Wien

2006/2007

11. Master of Architec 11. Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung
ture (MArch) (auf
grund eines BachelorLinz
und eines Masterstu
diums
entspricht
MSc)

2008/2009

11. Akademie der bildenden Kün
ste Wien

2008/2009

12. Universität für
Kunst Wien

2011/2012

12. Masterstudium
Architektur

der

angewandte
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Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

13. BA-Studiengang Bau 13. Fachhochschule
planung u. Bauwir
Graz
tschaft Studienzweig
Architektur u. MAStudiengang Archite
ktur

Polska

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Joanneum

2015/2016

14. Bachelorstudiengang
«Green Building» und
Masterstudiengang
«Architektur
—
Green Building»

14. Fachhochschule Campus Wien

2016/2017

magister inżynier architekt
(mgr inż. arch.)

— Politechnika Białostocka

Zaświadczenie o człon- 2007/2008
kostwie w okręgowej
izbie
architektów/
— Politechnika Gdańska
Zaświadczenie Krajowej
Rady Izby Architektów
— Politechnika Łódzka
RP
potwierdzające
posiadanie kwalifikacji
— Politechnika Śląska
do
wykonywania
zawodu architekta zgod
— Zachodniopomorski Uniwersy nych z wymaganiami
tet Technologiczny w Szczeci wynikającymi z prze
nie
pisów prawa Unii Euro
pejskiej
osoby
nie
— Politechnika Warszawska
będącej członkiem Izby
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Wrocławska
— Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskie
go

2003/2004

dyplom ukończenia stu — Wyższa
Szkoła
Ekologii
diów wyższych potwierd
i Zarządzania w Warszawie
zający uzyskanie tytułu
zawodowego
magistra — Politechnika Lubelska
inżyniera architekta

2011/2012

dyplom studiów wyższych
potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego magi
stra inżyniera architekta
Portugal

2008/2009

— Uniwersytet Techniczno-Przy
rodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy

2011/2012

— Politechnika Poznańska

2007/2008

— Uniwersytet Zielonogórski

2008/2009

Politechnika Świętokrzyska

Carta de curso de licencia — Faculdade de Arquitectura da
tura em Arquitectura
Universidade técnica de Lisboa
— Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto
— Escola Superior Artística do
Porto
— Faculdade de Ciências e Tecno
logia da Universidade de
Coimbra

2012/2013

Certificado de cumpri 1988/1989
mento dos pré-requisitos
de qualificação para
inscrição na Ordem dos
Arquitectos,
emitido
pela competente Ordem
dos Arquitectos
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Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

— Universidade
Lisboa

de

1986/1987

— Faculdade de Arquitectura
e Artes da Universidade Lus
íada de Vila Nova de Famalic
ão

1993/1994

— Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia

1995/1996

— Instituto Superior Manuel Tei
xeira Gomes

1997/1998

— Universidade do Minho

1997/1998

— Instituto Superior Técnico da
Universidade
Técnica
de
Lisboa

1998/1999

Universitário

1998/1999

— ISCTE-Instituto
de Lisboa

Lusíada

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Carta de Curso de Licen — Escola Superior Gallaecia
ciatura em Arquitectura
e Urbanismo

2002/2003

Para os cursos iniciados
a partir do ano académico
de 1991/1992

1991/1992

Mestrado integrado
Arquitectura

curso
Carta
de
Mestrado integrado
Arquitectura

em

de
em

— Faculdade de Arquitectura
e Artes da Universidade Lus
íada do Porto
de

2001/2002

— Universidade
Técnica
de
Lisboa
(Instituto
Superior
Técnico)

2001/2002

— Universidade do Minho

1997/1998

— ISCTE-Instituto
de Lisboa

Universitário

1999/2000

— Universidade Lusíada de Vila
Nova de Famalicão

2006/2007

— Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias

1995/1996

— Faculdade de Arquitectura da
Universidade
Técnica
de
Lisboa

2008/2009

— Universidade de Évora

2007/2008

— Escola Superior Artística do
Porto (ESAP)

1988/1989
(Licenciatu
ra) 2007/
2008 (Me
strado)

— Instituto Superior Manuel Tei
xeira Gomes

2006/2007

— Universidade
Lisboa

Autónoma

Universidade Lusíada do Porto

2006/2007
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Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
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Τίτλος εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Universidade Fernando Pessoa

2006/2007

— ESG/Escola Superior Gallaecia

2002/2003

Diploma de Mestre em
Arquitectura

— Universidade
Lisboa

1988/1989

Carta de Curso, Grau de
Licenciado

— Universidade de Évora

2001/2002

Carta de curso de mestre
em Arquitectura

— Universidade do Porto

2003/2004

Certidão de Licenciatura
em Arquitectura

Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional das Beiras

2001/2002

Diploma de Mestrado
Integrado em Arquitectura

Universidade Católica Portuguesa
Centro Regional das Beiras

2001/2002

Diploma de arhitect

— Universitatea de arhitectură şi
urbanism «ION MINCU»

Certificat de dobândire 2010/2011
a dreptului de semnătură
si de înscriere în Tabloul
Naţional al Arhitecţilor
2011/2012

Carta
de
curso
de
Mestrado Integrado em
Arquitectura e Urbanismo

România

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Lusíada

de

— Universitatea «Politehnică» din
Timişoara

Diploma
master

de

licență

și

— Universitatea Tehnică din Cluj–
Napoca

2010/2011

— Universitatea Tehnică «Gheor
ghe Asachi» din Iaşi

2007/2008

— Universitatea Spiru Haret —
Facultatea de Arhitectură

2009/2010

— Universitatea de arhitectură şi
urbanism «ION MINCU»

2011/2012

— Universitatea «Politehnică» din
Timişoara
— Universitatea Tehnică din Cluj–
Napoca
— Universitatea Tehnică «Gheor
ghe Asachi» din Iaşi
— Universitatea Spiru Haret —
Facultatea de Arhitectură
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Slovenija

Τίτλος εκπαίδευσης

Magister inženir arhitektu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
re/Magistrica
inženirka Arhitekturo
arhitekture

Diploma o pridobljeni
magistrski izobrazbi 2.
stopnje
Slovensko

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Potrdilo Zbornice za arh 2007/2008
itekturo
in
prostor
o usposobljenosti za
opravljanje nalog odgo
vornega projektanta arhi
tekture

Univerza v Mariboru; Fakulteta za
gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo

Diplom inžiniera Archite — Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Fakulta archite
kta (titul Ing. arch.)
ktúry, študijný odbor 5.1.1
Architektúra a urbanizmus
— Technická
univerzita
v Košiciach, Fakulta umení,
študijný odbor 5.1.1. Archite
ktúra a urbanizmus
Diplom magistra umení
(titul Mgr. art.)

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Certifikát vydaný Slo 2007/2008
venskou komorou archi
tektov na základe 3ročnej
praxe
pod
dohľadom a vykonania
autorizačnej skúšky
2004/2005

— Vysoká
škola
výtvarných
umení v Bratislave, študijný
odbor 2.2.7 «Architektonická
tvorba»

2007/2008

Suomi/Fin Arkkitehdin tutkinto/Arki — Teknillinen korkeakoulu/Tekni
land
tektexamen
ska högskolan (Helsinki)

1998/1999

— Tampereen teknillinen korkea
koulu/Tammerfors
tekniska
högskola
— Oulun yliopisto/Uleåborgs uni
versitet
— Aalto-yliopisto/Aalto- universi
tetet
— Tampereen teknillinen yliopi
sto/Tammerfors tekniska uni
versitet

Sverige

Arkitektexamen

— Oulun yliopisto

2010/2011

— Tampereen teknillinen yliopisto

2010/2011

— Aalto-yliopisto/Aalto-universi
tetet

2010/2011

— Chalmers Tekniska Högskola
AB

1998/1999

— Kungliga Tekniska Högskolan
— Lunds Universitet
— Umeå universitet

2009/2010
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United
Kingdom

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο
εκπαίδευσης

Τίτλος εκπαίδευσης

1.

Diplomas in architec 1.
ture

— Universities
— Colleges of Art

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

Certificate of architectu 1988/1989
ral education, issued by
the Architects Registra
tion Board.

The diploma and degree
courses in architecture of
the universities, schools
and colleges of art
— Cardiff University
2006/2007
should have met the
requisite threshold stan
dards as laid down in
— University for the Creative
2008/2009
Article 46 of this Direc
Arts
tive and in Criteria for
validation published by
the Validation Panel of
— Birmingham City Universi
2008/2009
the Royal Institute of
ty
British Architects and
the Architects Registra
tion Board.
— University of Nottingham
2008/2009
EU nationals who pos
sess the Royal Institute
of British Architects 1988/1989
Universities
Part I and Part II certifi
cates, which are recogni
sed by ARB as the com
Architectural Association
petent authority, are eli
— Architectural Association
gible. Also EU nationals 2011/2012
who do not possess the
ARB-recognised
Part
I and Part II certificates
will be eligible for the
Royal College of Art
Certificate of Architectu
ral Education if they can
satisfy the Board that
Royal Institute of British Arch
their standard and length
itects
of education has met the
requisite threshold stan 2006/2007
— University of Liverpool
dards of Article 46 of
— Cardiff University
this Directive and of the 2006/2007
Criteria for validation.
— Schools of Art

2.

Degrees in architectu 2.
re

3.

Final examination

3.

— Final Examination
(ARB/RIBA
Part 2)
4.

Examination in archi 4.
tecture

5.

Examination Part II

6.

Master of Architectu 6.
re

5.

— University of Plymouth
— Queens University, Belfast

An Architects Registra
tion Board Part 3 Certi 2007/2008
ficate of Architectural
Education
2009/2010

— Northumbria University

2009/2010

— University of Brighton

2010/2011

— Birmingham City Universi
ty

2010/2011

— University of Kent

2006/2007

— University of Ulster

2008/2009

— University of Edinburgh/
Edinburgh School of Arch
itecture and Landscape
Architecture

2009/2010
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Τίτλος εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Leeds Metropolitan Univer
sity

2011/2012

— Leeds Beckett University
(until 2014 Leeds Metropo
litan University)

2014/2015

— University of
upon Tyne

2011/2012

Newcastle

— University of Lincoln

2011/2012

— University of Huddersfield

2012/2013

— University of the West of
England

2011/2012

— University of Westminster

2011/2012

— University for the Creative
Arts

2013/2014

— University of Central Lan
cashire

2014/2015

7.

Graduate Diploma in
Architecture

7.

University College London

2006/2007

8.

Professional Diploma
in Architecture

8.

University of East London

2007/2008

— Northumbria University

2008/2009

Graduate Diploma in
Architecture/MArch
Architecture

9.

University College London

2008/2009

10. — Leeds Metropolitan Univer
sity

2007/2008

— University of Edinburgh

2008/2009

— Sheffield Hallam University

2009/2010

11. — University College London

2011/2012

9.

10. Postgraduate Diploma
in Architecture

11. MArch Architecture
(ARB/RIBA Part 2)

— University of Nottingham

2013/2014

— University of East London

2013/2014

12. Master of Architec 12. Liverpool John Moores Univer
ture (MArch)
sity

2011/2012

— De Montfort University

2011/2012
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Πιστοποιητικό που συνοδεύει
τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος
αναφοράς

— Arts University Bournemo
uth

2011/2012

— Nottingham Trent Universi
ty

2012/2013

13. Postgraduate Diploma 13. University of Edinburgh
in Architecture and
Architectural Conser
vation

2008/2009

14. University of Edinburgh

2008/2009

15. MPhil in Environme 15. University of Cambridge
ntal Design in Archi
tecture (Option B)

2009/2010

14. Postgraduate Diploma
in Architecture and
Urban Design

— MPhil in Architec
ture and Urban
Design

— University of Cambridge

2013/2014

16. Professional Diploma 16. University of East London/
in
Architecture:
Centre for Alternative Techno
Advanced Environme
logy
ntal and Energy Stu
dies

2008/2009

17. MArchD in Applied 17. Oxford Brookes University
Design in Architectu
re

2011/2012

18. M’Arch

2011/2012

18. University of Portsmouth

19. Master of Architec 19. University of Huddersfield
ture (International)

2012/2013

20. Master of Architec 20. Cardiff University
ture with Honours

2015/2016

21. MArch (Architecture)

2013/2014

21. Kingston University

22. MArch in Architectu 22. University of Greenwich
re

2013/2014

23. The degree of Master
of Architecture in the
College of Humanities
and Social Science

23. University of Edinburgh/Edin
burgh School of Architecture
and Landscape Architecture

2012/2013

24. M.Arch

24. Sheffield Hallam University

2013/2014

25. MArch Architecture

25. University of the Arts London
is the awarding body and the
MArch Architecture is offered
by Central Saint Martins

2015/2016

26. London South Bank University

2015/2016

26. MArch: Master
Architecture

of

27. Master of Architec 27. University of Dundee
ture with Urban Plan
ning

2015/2016

28. MArch Architecture:
Collaborative Practice

2015/2016

28. University of Sheffield

(1) Οι δύο ονομασίες «Università degli studi di (ονομασία της πόλης)» και «Università di (ονομασία της πόλης)» είναι ισοδύναμοι όροι
που ταυτοποιούν το ίδιο πανεπιστήμιο.
(2) Από τον Οκτώβριο του 2016 η ονομασία άλλαξε σε «Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”».
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Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει
του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης
►C2

__________ ◄ Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτημένων δικαιωμάτων δυνάμει του
άρθρου 49, παράγραφος 1

ΧΩΡΑ

Τίτλος εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό
έτος αναφοράς

België/Belgi
que/Belgien

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής ή τα 1987/1988
ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής (architecte-architect)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την επαρχιακή ανώτατη σχολή αρχιτεκτόνων του
Hasselt (architect)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις βασιλικές ακαδημίες καλών τεχνών (architecte
— architect)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές Saint-Luc (architecte — architect)
— Πανεπιστημιακά διπλώματα πολιτικού μηχανικού, συνοδευόμενα από πιστοποι
ητικό πρακτικής άσκησης που χορηγείται από την τάξη των αρχιτεκτόνων και
τα οποία παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέ
κτονα (architecte — architect)
— Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την κεντρική ή κρατική εξεταστική
επιτροπή αρχιτεκτόνων (architecte — architect)
— Διπλώματα πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα, και αρχιτέκτονα-μηχανικού χορη
γηθέντα από τα τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και από
το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur—architecte, ingénieur-architect)

България

Διπλώματα χορηγούμενα από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο 2009/2010
«архитект» (αρχιτέκτονας), «cтроителен инженер» (πολιτικός μηχανικός) ή
«инженер» (μηχανικός) ως εξής:
— Университет за архитектура, строителство и геодезия — София:
специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής,
Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας — Σόφια: ειδικότητες «Πολεοδομία» και
«Αρχιτεκτονική») και όλες οι ειδικότητες μηχανικής στους εξής τομείς:
«конструкции на сгради и съоръжения» (κατασκευή κτιρίων και δομών),
«пътища» (οδοί), «транспорт» (μεταφορές), «хидротехника и водно
строителство» (υδροτεχνική και υδραυλικές κατασκευές), «мелиорации и др.»
(αρδεύσεις κλπ.),
— τα διπλώματα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης για τις κατασκευές στους εξής τομείς: «електро- и топлотехника»
(ηλεκτρο- και θερμοτεχνική), «съобщителна и комуникационна техника» (τε
χνικές και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, «строителни технологии» (τεχνολογίες
κατασκευών), «приложна геодезия» (εφαρμοσμένη γεωδαισία) και «ландшафт и
др.» (αρχιτεκτονική τοπίου κλπ.) στον τομέα των κατασκευών).
Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού στους
τομείς της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, τα διπλώματα πρέπει να συνο
δεύονται
από
«придружени
от
удостоверение
за
проектантска
правоспособност» (Πιστοποιητικό Νόμιμης Ικανότητας Σχεδιασμού), εκδιδόμενο
από το «Камарата на архитектите» (Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο) και το
«Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране» (Επιμελητήριο
Μηχανικών και Σχεδιασμού), το οποίο παρέχει το δικαίωμα εκτέλεσης δραστη
ριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού.

▼M1

▼B
Česká
blika

repu — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του «České vysoké učení technické» 2006/2007
(Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας):
«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Ανώτατη Σχολή αρχιτεκτο
νικής και κατασκευής κτιρίων) (μέχρι το 1951),
«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή αρχιτεκτονικής και κατα
σκευής κτιρίων) (από το 1951 έως το 1960),
«Fakulta stavební» (Σχολή πολιτικών μηχανικών) (μετά το 1960), στους Τομείς:
Κατασκευή και δομή των κτιρίων, Κατασκευή κτιρίων, Κατασκευή και αρχιτε
κτονική· Αρχιτεκτονική (περιλαμβανομένης της χωροταξίας), Αστικές κατασκευές
και κατασκευές για τη βιομηχανική και τη γεωργική παραγωγή· ή, στο πλαίσιο
του προγράμματος σπουδών πολιτικού μηχανικού, στον τομέα Κατασκευή κτι
ρίων και αρχιτεκτονική,
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«Fakulta architektury» (Σχολή αρχιτεκτονικής) (μετά το 1976), στους Τομείς:
Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, ή, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αρχιτε
κτονικής και χωροταξίας, στους Τομείς: Αρχιτεκτονική, Θεωρία της αρχιτεκτονι
κής σύλληψης, Χωροταξία, Ιστορία της αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορι
κών μνημείων, ή Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše»
(μέχρι το 1951) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola stavitelství v Brně» (από το 1951
έως το 1956) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoké učení technické v Brně», την «Fakulta
architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1956) στον Τομέα Αρχιτεκτονικής
και Χωροταξίας ή από την «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών μηχανικών)
(μετά το 1956) στον Τομέα των Κατασκευών
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις «Vysoká škola báňská — Technická univerzita
Ostrava», «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1997) στον
Τομέα Δομών και Αρχιτεκτονικής ή στον τομέα Πολιτικών Μηχανικών,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta
architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1994) στο πλαίσιο του προγράμ
ματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Akademie výtvarných umění v Praze» στο
πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής,
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze»
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών Τεχνών, στον Τομέα Αρχιτεκτο
νικής,
— Δικαιολογητικά της άδειας που χορηγεί το «Česká komora architektů» χωρίς να
προσδιορίζεται ο κλάδος ή στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων.
Danmark

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής της
Κοπεγχάγης και του Aarhus (architekt)

1987/1988

— Πιστοποιητικό διαπίστευσης χορηγηθέν από την επιτροπή αρχιτεκτόνων σύμφωνα
με το νόμο αριθ. 202 της 28 Μαΐου 1975 (registreret arkitekt)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές πολιτικών μηχανικών (bygning
skonstruktør), συνοδευόμενα από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί
ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά
προσόντα του, στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτί
στηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής πρα
κτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται
στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας
Deutschland

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών (Dipl.-Ing.,
Architekt (HfbK)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα Technische Hochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής
(Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Archite
ktur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau),
καθώς και, στο βαθμό που τα ιδρύματα αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesamthoch
schulen, από τα Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau)
(Dipl.-Ing. και άλλες ονομασίες που αναμένεται να δοθούν μεταγενέστερα στα
συγκεκριμένα διπλώματα)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα Fachhochsulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Archite
ktur/Hochbau) και, στο βαθμό που τα ιδρύματα αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesam
thochschulen, από τα Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/
Hochbau), συνοδευόμενα, εφόσον οι σπουδές διαρκούν λιγότερο από τέσσερα
αλλά τουλάχιστον τρία έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει περίοδο επαγγελ
ματικής πείρας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
το οποίο χορηγείται από την επαγγελματική τάξη σύμφωνα με το άρθρο 47,
παράγραφος 1 (Ingénieur grad. και άλλες ονομασίες που αναμένεται να δοθούν
μεταγενέστερα στα συγκεκριμένα διπλώματα)
— Πιστοποιητικά (Prüfungszeugnisse) που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου
1973 από τα Ingenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και τα Werkkunstschulen,
τμήμα αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενα από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών η οποία
πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με
τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που
καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματι
κής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας

1987/1988
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Eesti

— diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teadu 2006/2007
skonna poolt alates 1996 aastast (Δίπλωμα αρχιτεκτονικών σπουδών, χορηγηθέν
από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της Ακαδημίας Τεχνών της Εσθονίας μετά το
1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (χορηγηθέν από την
πανεπιστημιακή σχολή Καλών Τεχνών τουΤallinn από το 1989 έως το 1995),
väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (χορηγηθέν
από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημο
κρατίας της Εσθονίας από το 1951 έως το 1988)

Ελλάς

— Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1987/1988
Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελη
τήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης
των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελη
τήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δρα
στηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Θράκης,
συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά
δος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα
της αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά
δος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα
της αρχιτεκτονικής

España

Επίσημος τίτλος αρχιτέκτονα (título oficial de arquitecto) που απονέμεται από το
υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή από τα πανεπιστήμια

France

— Κρατικά διπλώματα αρχιτέκτονα που χορηγούνταν έως το 1959 από το υπουργείο 1987/1988
Εθνικής Παιδείας και, έκτοτε, από το υπουργείο Πολιτισμού (architecte DPLG)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την ειδική σχολή αρχιτεκτόνων (architecte DESA)
— Διπλώματα χορηγηθέντα, από το 1955, από την εθνική ανώτατη σχολή τεχνών και
επαγγελμάτων του Στρασβούργου (πρώην εθνική σχολή μηχανικών του Στρα
σβούργου), τμήμα αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS)

Hrvatska

— Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhite
kture i urbanizma» χορηγούμενο από την Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
— Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» χορηγού
μενο από την Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
— Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» χορηγού
μενο από τη Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
— Δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture» χορηγούμενο από την Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
— Δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture»
χορηγούμενο από την Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
— Δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture»
χορηγούμενο από τη Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta
u Splitu
— Δίπλωμα «diplomirani arhitektonski inženjer» χορηγούμενο από την Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
— Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
— Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την Arhitektonsko-građevinsko-geodetski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu για πλήρεις σπουδές στην Arhitektonski odjel Arh
itektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta
— Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την tehnički Fakultet sveučilišta U zagrebu
κατά την ολοκλήρωση των σπουδών στο arhitektonski odsjek tehničkog fakulteta

1987/1988
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— Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την tehnički Fakultet sveučilišta U zagrebu
κατά την ολοκλήρωση των σπουδών στο arhitektonsko-inženjerski odjel tehničkog
fakulteta
— Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Όλα τα διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγραφής στο κροατικό
επιμελητήριο αρχιτεκτόνων (Hrvatska komora arhitekata), το οποίο εκδίδει το κροα
τικό επιμελητήριο αρχιτεκτόνων στο Ζάγκρεμπ.

▼B
Ireland

— Τίτλος «Bachelor of Architecture» που χορηγείται από το «National University of
Ireland» (B. Arch. N.U.I.) στους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής του «University
College» του Δουβλίνου
— Δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της αρχιτεκτονικής το οποίο
απονέμεται από το «College of Technology», Bolton Street, Δουβλίνο (Diplom.
Arch.)
— Πιστοποιητικό τακτικού μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland»
(A.R.I.A.I.)
— Πιστοποιητικό μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

Italia

— Διπλώματα «laurea in architettura» χορηγηθέντα από τα πανεπιστήμια, τα πολυτε 1987/1988
χνεία και τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της ReggioCalabria, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλ
ματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορη
γείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει
επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει
το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα
του αυτοαπασχολούμενου (dott. architetto)
— Διπλώματα «laurea in ingegneria» στον κατασκευαστικό τομέα τα οποία χορηγού
νται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που
επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευ
σης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής
αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγ
γέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. ing.
Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)

Κύπρος

— Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστη 2006/2007
μονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK))

Latvija

— «Arhitekta
diploms»,
ko
izsniegusi
Latvijas
Valsts
Universitātes 2006/2007
Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Poli
tehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz
1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991.
gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība
(Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λετονίας μέχρι το 1958,
Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας από το 1958 έως το 1991,
διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού
Πανεπιστημίου της Ρίγας μετά το 1991 και το 1992 και το πιστοποιητικό εγγρα
φής στα μητρώα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Λετονίας)

Lietuva

— engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas
until 1969 (inžinierius architektas/architektas),
— architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vil
nius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus technikos universitetas until
1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas since 1996 (architektas/archi
tektūros bakalauras/architektūros magistras),
— the diplomas for specialist having completed the course in architecture/bachelor of
architecture/master of architecture awarded by LTSR Valstybinis dailės institutas
until 1990; Vilniaus dailės akademija since 1990 (architektūros kursas/archi
tektūros bakalauras/architektūros magistras),
— the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Kauno
technologijos universitetas since 1997 (architektūros bakalauras/architektūros
magistras),
All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the Attestation
Commission conferring the right to pursue activities in the field of architecture (Cer
tified Architect/Atestuotas architektas)

1987/1988

2006/2007
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— Δίπλωμα «okleveles építészmérnök» (Δίπλωμα αρχιτεκτονικής, «maître ès scien 2006/2007
ces en architecture») χορηγηθέν από τα πανεπιστήμια,
— Δίπλωμα «okleveles építész tervező művész» (Δίπλωμα «maîtrise ès sciences en
architecture et en génie civil») χορηγηθέν από τα πανεπιστήμια

Malta

— Perit: Lawrja ta' Perit deliver par la Universita’ ta' Malta, που δίνει το δικαίωμα
εγγραφής στα μητρώα ως «Perit».

2006/2007

Nederland

— Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις στον τομέα της 1987/1988
αρχιτεκτονικής, η οποία χορηγείται από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των ανώτα
των τεχνικών σχολών της Delft ή της Eindhoven (bouwkundig ingenieur)
— Διπλώματα των αναγνωρισμένων από το κράτος ακαδημιών αρχιτεκτονικής (ar
chitect)
— Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1971 από τα πρώην ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Hoger Bouwkunstonderricht) (arch
itect HBO)
— Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1970 από τα πρώην ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (voortgezet Bouwkunstonderricht)
(architect VBO)
— Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό του συμβουλίου αρχιτεκτό
νων του «Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω
Χωρών, BNA) (architect)
— Δίπλωμα της Stichtung Institut voor Architectuur (Ίδρυμα «Ινστιτούτο αρχιτεκτο
νικής») (IVA) το οποίο χορηγείται μετά το πέρας σειράς μαθημάτων που οργα
νώνονται από το ίδρυμα αυτό, ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών (architect),
συνοδευόμενο από βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφε
ρόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του,
στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλο
ποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής πρακτικής εξάσκη
σης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 44
της παρούσας οδηγίας
— Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι, πριν από τις 5 Αυγούστου
1985, ο ενδιαφερόμενος έγινε δεκτός στο διαγωνισμό «kandidaat in de bouwkun
de», ο οποίος διοργανώνεται από την ανώτατη τεχνική σχολή της Delft ή της
Eindhoven, και ο οποίος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό
εξέταση ημερομηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η
φύση και η σημασία διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω
Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων
(architect)
— Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που συμπλήρω
σαν το τεσσαρακοστό έτος ηλικίας τους πριν από τις 5 Αυγούστου 1985 και η
οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν
από την υπό εξέταση ημερομηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα
των οποίων η φύση και η σημασία διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα
στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων (architect)
— Οι βεβαιώσεις της έβδομης και όγδοης περίπτωσης δεν χρειάζεται πλέον να
αναγνωρίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομοθετικών και κανο
νιστικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες του αρχιτέ
κτονα και την άσκησή τους βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα
στις Κάτω Χώρες, στο βαθμό που οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των
εν λόγω διατάξεων, πρόσβαση στις υπόψη δραστηριότητες βάσει του υπό εξέταση
επαγγελματικού τίτλου

Österreich

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνικά πανεπιστήμια της Βιέννης και του Graz, 1997/1998
καθώς και από το πανεπιστήμιο του Innsbruck, τμήμα πολιτικών μηχανικών και
αρχιτεκτονικής, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur), πολιτικών μηχανικών (Bauin
genieurwesen Hochbau) και κατασκευών (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwe
sen)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από το πανεπιστήμιο αγρονομίας, τμήμα γεωτεχνικής και
υδατικών πόρων (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο εφαρμοσμένων τεχνών
στη Βιέννη, τμήμα αρχιτεκτονικής
— Διπλώματα χορηγηθέντα από την Ακαδημία καλών τεχνών της Βιέννης, τμήμα
αρχιτεκτονικής
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— Διπλώματα εγκεκριμένου μηχανικού (Ing.), χορηγηθέντα από τις ανώτατες τεχνι
κές σχολές ή τις τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές στον οικοδομικό τομέα,
συνοδευόμενα από το πτυχίο του «Baumeister» που πιστοποιεί τουλάχιστον εξα
ετή επαγγελματική πείρα στην Αυστρία κατόπιν εξετάσεων
— Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο βιομηχανικού σχεδια
σμού της Linz, τμήμα αρχιτεκτονικής
— Πιστοποιητικά προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχα
νικού ή του ειδικευμένου μηχανικού στον κατασκευαστικό τομέα (Hochbau, Bau
wesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwir
tschaft), τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με το νόμο για τους τεχνικούς οικοδο
μικών έργων και δημοσίων έργων, (Ziviltechnikergesetz, BGBl, no 156/1994)
Polska

Διπλώματα χορηγηθέντα από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των κάτωθι:
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής de Varsovie (Poli
technika Warszawska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτο
να: inżynier architekt, magister nauk technicznych, inżynier architekt, inżyniera
magistra architektury, magistra inżyniera architektury, magistra inżyniera archite
kta, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1948, τίτλος: inżynier
architekt, magister nauk technicznych, από το 1951 έως το 1956, τίτλος: inżynier
architekt, από το 1954 έως το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera magistra archite
ktury, από το 1957 έως το 1959, τίτλος: inżyniera magistra architektury, από το
1959 μέχρι το 1964: τίτλος: magistra inżyniera architektury, από το 1964 έως το
1982, τίτλος: magistra inżyniera architekta, από το 1983 έως το 1990, τίτλος:
magister inżynier architekt, μετά το 1991 τίτλος: magistra inżyniera architekta)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής της Κρακοβίας
(Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέ
κτονα: magister inżynier architekt (από το 1945 έως το 1953 Πανεπιστήμιο Ορυ
κτολογίας και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής -Akademia
Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Wrocław (Poli
technika Wrocławska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα:
inżynier architekt magister nauk technicznych, magister inżynier Architektury,
magister inżynier architekt. (από το 1949 έως το 1964, τίτλος: inżynier architekt,
magister nauk technicznych, από το 1956 έως το 1964, τίτλος: magister inżynier
architektury, από το 1964, τίτλος: magister inżynier architekt)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gliwice (Polite
chnika Śląska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα:
inżynier architekt, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1955, Faculté
de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, τίτλος:
inżynier architekt, από το 1961 έως το 1969, Σχολή βιομηχανικών κατασκευών
και γενικών σπουδών μηχανικού - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogól
nego, τίτλος: magister inżynier architekt, από το 1969 έως το 1976, Σχολή πολι
τικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury,
τίτλος: magister inżynier architekt, μετά το 1977 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział
Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 1995, τίτλος: inżynier
architekt)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Poznań, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Poznań (Politech
nika Poznańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα,
inżynier architektury, inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το
1945 έως το 1955, Σχολή Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Szkoła
Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architektury, μετά το 1978,
τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 1999, τίτλος: inżynier architekt)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gdańsk (Politech
nika Gdańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: magi
ster inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής —
Wydział Architektury, από το 1969 έως το 1971 Σχολή πολιτικών μηχανικών
και αρχιτεκτονικής — Wydział Budownictwa i Architektury, από το 1971 έως
το 1981 Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής και χωροταξίας - Instytut Architektury i Urba
nistyki, μετά το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Białystok (Poli
technika Białostocka, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα,
magister inżynier architekt (από το 1975 έως το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
— Instytut Architektury)

2006/2007
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— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Łódź, Σχολή πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής και
μηχανικών του περιβάλλοντος του Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budow
nictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτο
να: inżynier architekt; magister inżynier architekt (από το 1973 έως το 1993
Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Arch
itektury et μετά το 1992 Σχολή πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής και μηχα
νικών του περιβάλλοντος - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska, τίτλος: από το 1973 έως το 1978 inżynier architekt, μετά το 1978,
τίτλος: magister inżynier architekt)
— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Szczecin, Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτο
νικής του Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Archite
ktury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier
architekt (από το 1948 έως το 1954 Ανώτατη Σχολή μηχανικών, Σχολή Αρχιτε
κτονικής - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier
architekt, μετά το 1970, τίτλος: magister inżynier architekt et μετά το 1998,
τίτλος: inżynier architekt)
Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό μέλους εκδι
δόμενο από το αρμόδιο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Πολωνίας, το
οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα στην
Πολωνία.
Portugal

— Δίπλωμα «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγείται από τις
σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο

1987/1988

— Δίπλωμα αρχιτέκτονα «diploma de arquitecto» που χορηγείται από τις σχολές
καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο
— Δίπλωμα «diploma do curso de arquitectura» που χορηγείται από τις ανώτατες
σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο
— Δίπλωμα «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από την ανώ
τατη σχολή καλών τεχνών της Λισσαβώνας
— Δίπλωμα «carta de curso de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από το
τεχνικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας και από το πανεπιστήμιο του Πόρτο
— Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από
το ανώτατο τεχνικό ινστιτούτο του τεχνικού πανεπιστημίου της Λισσαβώνας
— Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από
τη σχολή πολιτικών μηχανικών (de Engenharia) του πανεπιστημίου του Πόρτο
— Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από
τη σχολή επιστημών και τεχνολογίας του πανεπιστημίου της Κοΐμπρα
— Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, παραγωγής (licenciatura em engenharia civil, pro
dução) που χορηγείται από το πανεπιστήμιο του Minhο

▼M1
România

Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București (Πανεπιστήμιο Αρχι 2009/2010
τεκτονικής και Πολεοδομίας «Ion Mincu» Βουκουρέστι):
— 1953-1966: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Ινστιτούτο Αρχιτε
κτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι), Arhitect (Αρχιτέκτονας),
— 1967-1974: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Ινστιτούτο Αρχιτε
κτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitec
tură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1975-1977: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhi
tectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτο
νικής), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα,
ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1978-1991: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhi
tectură și Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι,
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diplomă de Arhitect, Specializa
rea Arhitectură și Sistematizare (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική
και συστηματοποίηση),
— 1992-1993: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhi
tectură și Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι, Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură
și Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία),
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— 1994-1997: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhi
tectură și Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι, Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, spe
cializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικό
τητα αρχιτεκτονική),
— 1998-1999: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhi
tectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτο
νικής ), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δί
πλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— Από το 2000: Από το 2000 Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu»
București, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδο
μίας «Ion Mincu» — Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect,
profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας
σπουδών αρχιτεκτονική, ειδκότητα αρχιτεκτονική),
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca):
— 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Πο
λυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα,
τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Τε
χνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα,
τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Τε
χνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών), Diplomă de
Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας
σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și
Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολε
οδομίας), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δί
πλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— Από το 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și
Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολε
οδομίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δί
πλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași (Τεχνικό πανεπιστήμιο «Gh. Asachi» Iași):
— 1993: «Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστή
μιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă
de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα,
τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1994-1999 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și
Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή Πολιτικής Μηχανι
κής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea
Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτε
κτονική),
— 2000-2003: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și
Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή Πολιτικής Μηχανι
κής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea
Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα
αρχιτεκτονική),
— Από το 2004: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții
și Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή Πολιτικής Μηχα
νικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea
Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα
αρχιτεκτονική),
Universitatea Politehnica din Timișoara (Πολυτεχνείο Timișoara):
— 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Τε
χνικό Πανεπιστήμιο Timișoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhi
tect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (Δίπλωμα
αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική
αρχιτεκτονική),

Ακαδημαϊκό
έτος αναφοράς
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— 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții
(Πολυτεχνεί Timișoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Licență, pro
filul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών
αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și
Arhitectură (Πολυτεχνείο Timișoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτο
νικής), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δί
πλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
— Από το 2000: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și
Arhitectură (Πολυτεχνείο Timișoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτο
νικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δί
πλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική,
Universitatea din Oradea (Πανεπιστήμιο Oradea):
— 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Πανεπιστήμιο
Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diplomă de Arhitect, profilul Arh
itectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτε
κτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
— Από το 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții
(Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul
Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών
αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
Universitatea Spiru Haret București (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι):
— Από το 2002: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Πα
νεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhi
tect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας
σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική).

▼B
Slovenija

— «Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka
arhitekture» (πανεπιστημιακό δίπλωμα αρχιτεκτονικής) χορηγηθέν από τη Σχολή
Αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης
αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα
άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

2006/2007

— Πανεπιστημιακό δίπλωμα χορηγηθέν από τις τεχνικές σχολές που δίδουν τον τίτλο
«univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana
inženirka» συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης αρμό
διας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης
δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής
Slovensko

— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a
pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας
(Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1950 έως το 1952
(τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλο
βακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola
technická) της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing. arch.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν
από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού Πανεπιστη
μίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská
vysoká škola technická) της Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το
1976, (τίτλος: Ing. arch.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από
τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το
1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή
Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava μετά το 1977, (τίτλος: Ing.arch.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Πολεοδομία» («urbanizmus») χορηγηθέν από τη Σχολή
Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava μετά το 1977 (τίτλος: Ing. arch.)

2006/2007
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— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από
τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava από το 1977
έως το 1997 (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a
pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού
Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita)
της Bratislava μετά το 1998 (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων — ειδικότητα: Αρχιτεκτονική» («po
zemné stavby — špecializácia: architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slo
venská technická univerzita) της Bratislava το 2000 και 2001 (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων και Αρχιτεκτονική» («pozemné stavby
a architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού
Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta — Slovenská technická univer
zita) της Bratislava μετά το 2001 (τίτλος: Ing.)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από την ακα
δημία Καλών Τεχνών και Σχεδίου (Vysoká škola výtvarných umení) της Bratis
lava μετά το 1969 (τίτλος: Akad. arch. μέχρι το 1990; Mgr. από το 1990 έως το
1992; Mgr. arch. από το 1992 έως το 1996; Mgr. art. μετά το 1997)
— Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν
από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου (Stavebná
fakulta, Technická univerzita) του Košice από το 1981 έως το 1991 (τίτλος: Ing.)
Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από:
— Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το επιμελητήριο αρχιτεκτόνων της Σλοβα
κίας (Slovenská komora architektov) της Bratislava, χωρίς προσδιορισμό του
κλάδου ή στον κλάδο «κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») ή «χωροταξία»
(«územné plánovanie»)
— Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το σλοβακικό επιμελητήριο πολιτικών μηχα
νικών (Slovenská komora stavebných inžinierov) της Bratislava στον κλάδο της
κατασκευής κτιρίων («pozemné stavby»)
Suomi/Fin
land

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπι 1997/1998
στημίων και του πανεπιστημίου του Oulu (arkkitehti/arkitekt)
— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνολογικά ινστιτούτα (rakennusarkkitehti/byg
gnadsarkitekt)

Sverige

— Διπλώματα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού ινστιτούτου
τεχνολογίας, το τεχνολογικό ινστιτούτο Chalmers και το τεχνολογικό ινστιτούτο
του πανεπιστημίου της Lund (arkitekt, πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της
αρχιτεκτονικής)

1997/1998

— Πιστοποιητικά μέλους της Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), εάν οι ενδια
φερόμενοι πραγματοποίησαν την εκπαίδευσή τους σε κράτος όπου εφαρμόζεται η
παρούσα οδηγία
United Kingdom

— Τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις:
— στο Royal Institute of British Architects
— στις σχολές αρχιτεκτονικής των πανεπιστημίων, ανώτατων πολυτεχνικών
κολεγίων, κολεγίων-ακαδημιών (ιδιωτικά κολέγια), κολεγίων τεχνολογίας και
καλών τεχνών τα οποία ήταν αναγνωρισμένα κατά τη 10 Ιουνίου 1985 από το
Architects Registration Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για
την εγγραφή στο μητρώο του επαγγέλματος (Architect)
— Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτημένο δικαίωμα να
διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάμει του τμήματος 6, παρά
γραφος 1, στοιχείο α), β) ή 6 παράγραφος 1 του νόμου Architects Registration Act
του 1931 (Architect)
— Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτημένο δικαίωμα να
διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο αρχιτέκτονα δυνάμει του τμήματος 2 του
νόμου Architects Registration Act του 1938 (Architect)

1987/1988
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 50,
παράγραφος 1
1. Έγγραφα
α) Αποδεικτικό της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει
πρόσβαση στο υπό εξέταση επάγγελμα και, ενδεχομένως, βεβαίωση της
επαγγελματικής πείρας του ενδιαφερομένου.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να καλέσουν τον
αιτούντα να προσκομίσει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή του, στον
βαθμό που απαιτούνται προκειμένου να εντοπιστεί εάν υφίστανται πιθανές
ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την απαιτούμενη εθνική εκπαίδευση, όπως
ορίζει το άρθρο 14. Όταν ο αιτών αδυνατεί να προσκομίσει τις εν λόγω
πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής απευθύνονται
στο σημείο επαφής, στην αρμόδια αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο
φορέα του κράτους μέλους καταγωγής.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16, βεβαίωση σχετικά με τη φύση και τη
διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αλλοδα
πού.
δ) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής που εξαρτά την πρόσβαση σε
νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα από την προσκόμιση αποδεικτικών
στοιχείων σχετικά με την εντιμότητα, το ήθος ή τη μη κήρυξη πτώχευσης,
ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένου
επαγγέλματος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποι
νικού αδικήματος, δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρα
τών μελών οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό στην επι
κράτειά του, την προσκόμιση εγγράφων εκδοθέντων από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους καταγωγής του αλλοδαπού υπηκόου και από τα οποία
προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι εν λόγω αρχές προσκομίζουν τα
απαιτούμενα έγγραφα εντός δύο μηνών.
Όταν τα έγγραφα που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο δεν χορηγούνται από
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, αντικαθίστανται από
ένορκη δήλωση ή, στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, από
επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοι
κητικής αρχής, ή ενδεχομένως, ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενός αναγνωρι
σμένου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους μέλους καταγωγής ή προ
έλευσης, ο οποίος χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει την ένορκη δήλωση ή
την επίσημη δήλωση.
ε) Όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, ως προϋ
πόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα,
έγγραφο σχετικό με τη σωματική ή ψυχική υγεία του αιτούντος, το εν
λόγω κράτος μέλος δέχεται ως επαρκή απόδειξη την προσκόμιση του εγγρά
φου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής. Όταν το
κράτος μέλος καταγωγής δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο, το κράτος μέλος υπο
δοχής δέχεται βεβαίωση χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους αυτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους καταγωγής προσκομίζουν το απαιτούμενο έγγραφο εντός δύο μηνών.
στ) Εφόσον το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, για την
πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα:
— αποδεικτικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής επάρκειας του αιτούντος
— την απόδειξη ότι ο αιτών είναι ασφαλισμένος έναντι των χρηματικών
κινδύνων που σχετίζονται με την επαγγελματική ευθύνη σύμφωνα με
τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος
υποδοχής όσον αφορά τους όρους και την έκταση της εν λόγω εγγύησης
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το συγκεκριμένο κράτος μέλος δέχεται ως επαρκή απόδειξη σχετική βεβαί
ωση που χορηγείται από τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς φορείς άλλου
κράτους μέλους.

▼M9
ζ) Εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί από τους υπηκόους του, βεβαίωση για
την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του
επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών.

▼B
2. Πιστοποιητικά
Για να απλουστευθεί η εφαρμογή του κεφαλαίου III, τίτλος III, της παρούσας
οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι μαζί με τον τίτλο εκπαίδευσης
οι δικαιούχοι που πληρούν τους απαιτούμενους όρους εκπαίδευσης καταθέτουν
πιστοποιητικό των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής που βεβαι
ώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι πράγματι εκείνοι που καλύπτονται από την
παρούσα οδηγία.

