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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 

 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 40, το άρθρο 47,  

παράγραφος 1 και παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη περίοδος, και το άρθρο 55, 

 

την πρόταση της Επιτροπής 1, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3, 

                                                 
1 ΕΕ C 181Ε, 30.7.2002, σ. 183. 
2 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 67. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµη 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της … (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν 
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ) της Συνθήκης, η εξάλειψη των εµποδίων 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών 

συνιστά έναν από τους στόχους της Κοινότητας. Για τους υπηκόους των κρατών µελών αυτό 

περιλαµβάνει, ειδικότερα, το δικαίωµα να ασκούν επάγγελµα, ως αυτοαπασχολούµενοι ή 

µισθωτοί, σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησαν τα επαγγελµατικά προσόντα 

τους. Επιπλέον, το άρθρο 47, παράγραφος 1, της Συνθήκης προβλέπει την έκδοση οδηγιών 

για την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων. 

 

(2) Ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, η 

Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών» η οποία αποβλέπει ιδίως στο να καταστεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο 

εσωτερικό της Κοινότητας εξίσου ευχερής µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο 

εσωτερικό ενός κράτους µέλους. Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Νέες 

ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και µε πρόσβαση από όλους», το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Στοκχόλµης που διεξήχθη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001 ανέθεσε στην 

Επιτροπή να «υποβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002 συγκεκριµένες 

προτάσεις για πλέον οµοιόµορφο, διαφανές και ελαστικό καθεστώς αναγνώρισης των 

επαγγελµατικών προσόντων». 
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(3) Η εγγύηση της παρούσας οδηγίας προς τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελµατικά 

προσόντα τους σε ένα κράτος µέλος, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση του ίδιου 

επαγγέλµατος σε άλλο κράτος µέλος µε τα ίδια δικαιώµατα που έχουν οι υπήκοοί του, δεν 

θίγει την υποχρέωση του µετανάστη επαγγελµατία να συµµορφώνεται προς οιουσδήποτε µη 

εισάγοντες διακρίσεις όρους επιβάλλει το άλλο κράτος µέλος για την άσκηση του 

επαγγέλµατος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι αντικειµενικώς αιτιολογηµένοι και 

αναλογικοί. 

 

(4) Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ενδείκνυται να προβλεφθούν ειδικοί 

κανόνες ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων βάσει 

του αρχικού επαγγελµατικού τίτλου. Όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας, που παρέχονται από απόσταση, θα πρέπει να εφαρµόζονται εξίσου οι διατάξεις 

της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά 1. 

 

(5) Έχοντας υπόψη τα διάφορα συστήµατα που εφαρµόζονται, αφενός, για την προσωρινή ή 

περιστασιακή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, για την εγκατάσταση, 

κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστούν τα κριτήρια της διάκρισης µεταξύ των δύο αυτών 

εννοιών σε περίπτωση µετακίνησης του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφος του κράτους µέλους 

υποδοχής. 

                                                 
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1. 
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(6) Η διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζεται λαµβάνοντας σοβαρότατα 

υπόψη την υγειονοµική περίθαλψη και κοινωνική µέριµνα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπονται ειδικές διατάξεις για νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα που έχουν 

επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, τα οποία παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες 

προσωρινά ή περιστασιακά. 

 

(7) Τα κράτη µέλη υποδοχής δύνανται, όταν χρειάζεται και σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, να 

προβλέπουν απαιτήσεις σχετικά µε δηλώσεις. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι 

δυσανάλογα επαχθείς για τους παρόχους υπηρεσιών ούτε να παρακωλύουν ή να καθιστούν 

λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Η ανάγκη ύπαρξης 

αυτών των απαιτήσεων θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς υπό το φως της 

πραγµατοποιούµενης προόδου όσον αφορά την καθιέρωση ενός κοινοτικού πλαισίου 

διοικητικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών. 

 

(8) Ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκειται στους πειθαρχικούς κανόνες του κράτους 

µέλους υποδοχής οι οποίοι συνδέονται άµεσα και συγκεκριµένα µε τα επαγγελµατικά 

προσόντα, όπως ο ορισµός του επαγγέλµατος, το πεδίο δραστηριοτήτων που καλύπτει ένα 

επάγγελµα ή τις οποίες το επάγγελµα αυτό ασκεί αποκλειστικά, η χρησιµοποίηση των τίτλων 

και η σοβαρή επαγγελµατική αµέλεια που συνδέεται άµεσα και συγκεκριµένα µε την 

προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή. 
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(9) Ενώ διατηρούνται, ως προς την ελευθερία εγκατάστασης, οι αρχές και οι εγγυήσεις στις 

οποίες βασίζονται τα διάφορα ισχύοντα συστήµατα αναγνώρισης, κρίνεται απαραίτητη, βάσει 
της υφιστάµενης εµπειρίας, η βελτίωση των κανόνων που τα διέπουν. Επιπροσθέτως, οι 
σχετικές οδηγίες έχουν επανειληµµένα τροποποιηθεί και θεωρείται επιβεβληµένη η 
αναδιάρθρωση, καθώς και ο εξορθολογισµός των διατάξεών τους, µε την ενοποίηση των 
ισχυουσών αρχών. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθούν οι οδηγίες του 
Συµβουλίου 89/48/ΕΟΚ 1 και 92/51/ΕΟΚ 2, καθώς και η οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3, για το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων, και οι οδηγίες του Συµβουλίου 77/452/ΕΟΚ 4, 77/453/ΕΟΚ 5, 
78/686/ΕΟΚ 6, 78/687/ΕΟΚ 7, 78/1026/ΕΟΚ 8, 78/1027/ΕΟΚ 9, 80/154/ΕΟΚ 10, 80/155/ΕΟΚ 
11, 85/384/ΕΟΚ 12, 85/432/ΕΟΚ 13, 85/433/ΕΟΚ 14 και 93/16/ΕΟΚ 15 σχετικά µε τα 
επαγγέλµατα του νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, 
µαίας/µαιευτή, αρχιτέκτονα και φαρµακοποιού και ιατρού, συνδυάζοντάς τις σε ένα ενιαίο 
κείµενο. 

                                                 
1 ΕΕ L 19, 24.1.1989, σ. 16. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/19/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1). 
2 ΕΕ L 209, 24.7.1992, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 

2004/108/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 32, 5.2.2004, σ. 15). 
3 ΕΕ L 201, 31.7.1999, σ. 77. 
4 ΕΕ L 176, 15.7.1977, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
5 ΕΕ L 176, 15.7.1977, σ. 8. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 

2001/19/ΕΚ. 
6 ΕΕ L 233, 24.8.1978, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
7 ΕΕ L 233, 24.8.1978, σ. 10. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
8 ΕΕ L 362, 23.12.1978, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
9 ΕΕ L 362, 23.12.1978, σ. 7. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 

2001/19/ΕΚ. 
10 ΕΕ L 33, 11.2.1980, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
11 ΕΕ L 33, 11.2.1980, σ. 8. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. 
12 ΕΕ L 223, 21.8.1985, σ. 15. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
13 ΕΕ L 253, 24.9.1985, σ. 34. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/19/ΕΚ. 
14 ΕΕ L 253, 24.9.1985, σ. 37. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
15 ΕΕ L 165, 7.7.1993, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 
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(10) Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί πρόσκοµµα στην ευχέρεια των κρατών µελών να 

αναγνωρίζουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους, επαγγελµατικά προσόντα κτηθέντα εκτός της 

επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υπήκοο τρίτης χώρας. Εν πάση περιπτώσει, 

οιαδήποτε αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται τηρουµένων των ελαχίστων προϋποθέσεων 

εκπαίδευσης για συγκεκριµένα επαγγέλµατα. 

 

(11) Όσον αφορά τα επαγγέλµατα που καλύπτονται από το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των 

τίτλων εκπαίδευσης, στο εξής αναφερόµενο ως «το γενικό σύστηµα», τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να διατηρούν το δικαίωµα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους. 

Εντούτοις, δυνάµει των άρθρων 10, 39 και 43 της Συνθήκης, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν 

σε υπήκοο κράτους µέλους την απόκτηση προσόντων τα οποία προσδιορίζουν γενικώς µόνον 

ως προς τα διπλώµατα που χορηγούνται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού τους 

συστήµατος, όταν ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη αποκτήσει όλα ή ορισµένα από τα εν λόγω 

προσόντα σε άλλο κράτος µέλος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί ότι κάθε 

κράτος µέλος υποδοχής, στο οποίο έχει ρυθµιστεί νοµοθετικά ένα επάγγελµα, οφείλει να 

λαµβάνει υπόψη τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος και να αξιολογεί 

κατά πόσον τα προσόντα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που το ίδιο απαιτεί. 

 

(12) Ελλείψει εναρµόνισης των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την πρόσβαση στα 

επαγγέλµατα που διέπονται από το γενικό σύστηµα, θα πρέπει να είναι δυνατό να προβλεφθεί 

για τα κράτη µέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής αντισταθµιστικού µέτρου. Το µέτρο 

αυτό θα πρέπει να είναι αναλογικό και να συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελµατική πείρα του 

αιτούντος. Η πείρα αποδεικνύει ότι η απαίτηση δοκιµασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης 

προσαρµογής, κατ’ επιλογήν του µετανάστη, παρέχει τα απαιτούµενα εχέγγυα ως προς το 

επίπεδο προσόντων του, ώστε οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιλογή αυτή να πρέπει να 

αιτιολογείται, για κάθε περίπτωση, από επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος. 
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(13) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελµατιών, διασφαλίζοντας παράλληλα 

επαρκές επίπεδο προσόντων, ορισµένες επαγγελµατικές ενώσεις και οργανώσεις ή κράτη 

µέλη πρέπει να µπορούν να προτείνουν κοινές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίνεται 

σκόπιµο η παρούσα οδηγία να λαµβάνει υπόψη τις πρωτοβουλίες αυτές, υπό ορισµένους 

όρους και πάντα τηρουµένης της αρµοδιότητας των κρατών µελών να καθορίζουν τα 

επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελµάτων στην επικράτειά 

τους καθώς και το περιεχόµενο και την οργάνωση των συστηµάτων τους γενικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και τηρουµένης επίσης της κοινοτικής νοµοθεσίας και ιδίως 

της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, ευνοώντας, εντός των συγκεκριµένων ορίων, 

τον περισσότερο αυτόµατο χαρακτήρα της αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού 

συστήµατος. Οι επαγγελµατικές ενώσεις που είναι σε θέση να υποβάλουν κοινές βάσεις θα 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή βάση είναι 

σειρά κριτηρίων που επιτρέπουν να αντισταθµίζεται το ευρύτερο δυνατό φάσµα των 

ουσιαστικών διαφορών που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ως προς τις απαιτήσεις 

εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των κρατών µελών, στα οποία περιλαµβάνονται όλα 

τα κράτη µέλη όπου το συγκεκριµένο επάγγελµα είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο. Τα 

κριτήρια αυτά θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν απαιτήσεις όπως η 

επιπρόσθετη εκπαίδευση, µια περίοδος προσαρµογής άσκησης υπό εποπτεία, µια δοκιµασία 

επάρκειας, ή ένα καθορισµένο ελάχιστο επίπεδο επαγγελµατικής άσκησης, ή συνδυασµούς 

των ανωτέρω. 

 

(14) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη το σύνολο των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν 

ακόµη διατάξεις σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, το γενικό 

σύστηµα θα πρέπει να επεκταθεί στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από συγκεκριµένο 

καθεστώς, είτε διότι το οικείο επάγγελµα δεν εµπίπτει σε ένα από τα εν λόγω καθεστώτα είτε 

διότι, παρά το γεγονός ότι το επάγγελµα εµπίπτει σε συγκεκριµένο καθεστώς, ο αιτών, για 

κάποιον ιδιαίτερο και έκτακτο λόγο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί σε αυτό. 
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(15) Κρίνεται σκόπιµο να απλουστευθούν οι κανόνες που επιτρέπουν την ανάληψη ορισµένων 

βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, στα κράτη µέλη όπου τα 

επαγγέλµατα αυτά έχουν ρυθµιστεί νοµοθετικά, στο βαθµό που οι συγκεκριµένες 

δραστηριότητες ασκήθηκαν για εύλογο και σχετικά πρόσφατο χρονικό διάστηµα σε άλλο 

κράτος µέλος, διατηρώντας, για τις δραστηριότητες αυτές, καθεστώς αυτόµατης αναγνώρισης 

που βασίζεται στην επαγγελµατική πείρα. 

 

(16) Η ελεύθερη κυκλοφορία και η αµοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης ιατρού, 

νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή, 

φαρµακοποιού και αρχιτέκτονα θα πρέπει να στηρίζονται στη θεµελιώδη αρχή της αυτόµατης 

αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης βάσει συντονισµού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. 

Επιπροσθέτως, η ανάληψη, εντός των κρατών µελών, των επαγγελµάτων του ιατρού, του 

νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της µαίας/ 

του µαιευτή και του φαρµακοποιού θα πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή καθορισµένου 

τίτλου εκπαίδευσης, γεγονός που διασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόµενος παρακολούθησε 

εκπαίδευση η οποία πληροί τους ισχύοντες ελάχιστους όρους. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να 

συµπληρώνεται από σειρά κεκτηµένων δικαιωµάτων τα οποία έχουν οι ειδικευµένοι 

επαγγελµατίες υπό ορισµένους όρους. 

 

(17) Για λόγους απλούστευσης του συστήµατος, ιδίως µε την προοπτική της διεύρυνσης, η αρχή 

της αυτόµατης αναγνώρισης θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις ιατρικές και οδοντιατρικές 

ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέµπτα των κρατών µελών. Οι ιατρικές και 

οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε πολύ περιορισµένο αριθµό κρατών µελών, θα 

πρέπει να εντάσσονται στο γενικό σύστηµα αναγνώρισης, µε την επιφύλαξη των κεκτηµένων 

δικαιωµάτων. Στην πράξη, τα αποτελέσµατα αυτής της τροποποίησης πρέπει να είναι 

περιορισµένα για το µετανάστη, στο βαθµό που οι συγκεκριµένες περιστάσεις δεν θα πρέπει 

να αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο αντισταθµιστικών µέτρων. Πέραν τούτου, η 

παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να θεσπίζουν 

µεταξύ τους, για ορισµένες κοινές σε αυτά ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες, αυτόµατη 

αναγνώριση σύµφωνα µε δικούς τους κανόνες. 
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(18) Η αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να θίγει 

την αρµοδιότητα των κρατών µελών να συνδέουν ή µη τον τίτλο αυτό µε επαγγελµατικές 

δραστηριότητες. 

 

(19) Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν το επάγγελµα του οδοντιάτρου ως ειδικό 

επάγγελµα ξεχωριστό από του ιατρού, ειδικευµένου ή µη στην οδοντοστοµατολογία. Τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τις 

απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων πρόληψης, 

διάγνωσης και θεραπείας σχετικά µε τις ανωµαλίες και τις ασθένειες των οδόντων, του 

στόµατος, των γνάθων και των παρακείµενων ιστών. Η επαγγελµατική δραστηριότητα του 

οδοντιάτρου θα πρέπει να ασκείται από τους κατόχους τίτλου οδοντιατρικής εκπαίδευσης που 

αναφέρεται στην παρούσα οδηγία. 

 

(20) ∆εν κρίθηκε σκόπιµο να επιβληθεί ενιαία εκπαίδευση για τις µαίες/ τους µαιευτές στο σύνολο 

των κρατών µελών. Αντιθέτως, ενδείκνυται να παρασχεθεί η µεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια ως 

προς την οργάνωση της εκπαίδευσής τους. 

 

(21) Στο πλαίσιο απλούστευσης της παρούσας οδηγίας, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στην έννοια 

«φαρµακοποιός», προκειµένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε 

την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη των λεπτοµερειών των 

εθνικών κανονιστικών ρυθµίσεων που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. 
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(22) Οι κάτοχοι των τίτλων φαρµακευτικής εκπαίδευσης είναι ειδικοί στον τοµέα των φαρµάκων 

και θα πρέπει να µπορούν να αναλάβουν, κατ’ αρχήν, σε όλα τα κράτη µέλη, ένα ελάχιστο 

πεδίο δραστηριοτήτων στον συγκεκριµένο τοµέα. Ο καθορισµός αυτού του ελάχιστου πεδίου 

από την παρούσα οδηγία, αφενός, δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των 

προσβάσιµων για τους φαρµακοποιούς δραστηριοτήτων στα κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά 

τις αναλύσεις ιατρικής βιολογίας και, αφετέρου, δεν πρέπει να δηµιουργεί µονοπώλιο υπέρ 

των επαγγελµατιών αυτών, δεδοµένου ότι η εγκαθίδρυση µονοπωλίου εµπίπτει πάντοτε στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών µελών να απαιτούν 

συµπληρωµατικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την ανάληψη δραστηριοτήτων που δεν 

περιλαµβάνονται στο συντονισµένο ελάχιστο πεδίο δραστηριοτήτων. Εποµένως το κράτος 

µέλος υποδοχής που επιβάλλει τέτοιες προϋποθέσεις θα πρέπει να µπορεί να τις επιβάλει και 

στους υπηκόους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων εκπαίδευσης καλυπτόµενων από την 

αυτόµατη αναγνώριση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. 

 

(23) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το συντονισµό όλων των όρων ανάληψης των 

δραστηριοτήτων του φαρµακευτικού τοµέα και την άσκησή τους. Ιδίως, η γεωγραφική 

κατανοµή των φαρµακείων και το µονοπώλιο διανοµής φαρµάκων θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η παρούσα οδηγία 

διατηρεί αµετάβλητες τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών 

µελών που απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση ορισµένων φαρµακευτικών 

δραστηριοτήτων ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από ορισµένες προϋποθέσεις. 
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(24) Η αρχιτεκτονική δηµιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρµονική ένταξή τους στο 

περιβάλλον, ο σεβασµός των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς και της κοινής και 

ιδιωτικής κληρονοµιάς αποτελούν δηµόσιο συµφέρον. Εφεξής, η αµοιβαία αναγνώριση των 

τίτλων εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που 

διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωρισµένων τίτλων εκπαίδευσης είναι σε θέση να 

κατανοούν και να εκφράζουν τις ανάγκες των µεµονωµένων ατόµων, των κοινωνικών 

οµάδων και των συλλογικών φορέων σε θέµατα χωροταξίας, σχεδιασµού, οργάνωσης και 

υλοποίησης των κατασκευών, διατήρησης και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, 

καθώς και προστασίας της ισορροπίας της φύσης. 

 

(25) Το πεδίο εφαρµογής των εθνικών κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

και σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του 

αρχιτέκτονα εµφανίζει ιδιαίτερη ποικιλία. Στα περισσότερα κράτη µέλη, οι δραστηριότητες 

του τοµέα της αρχιτεκτονικής ασκούνται, de jure ή de facto, από άτοµα που φέρουν τον τίτλο 

του αρχιτέκτονα µόνο ή συνοδευόµενο από άλλο τίτλο, χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα αυτά να 

έχουν το µονοπώλιο άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, εκτός εάν υπάρχουν αντίθετες 

νοµοθετικές διατάξεις. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες, ή ορισµένες από αυτές, µπορούν 

επίσης να ασκούνται από άλλους επαγγελµατίες, ιδίως από µηχανικούς οι οποίοι έχουν 

αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση στον τοµέα της κατασκευής ή της οικοδοµικής τέχνης. Για 

λόγους απλούστευσης, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στην έννοια «αρχιτέκτονας», 

προκειµένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την αυτόµατη 

αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, µε την επιφύλαξη των 

λεπτοµερειών των εθνικών κανονιστικών ρυθµίσεων που διέπουν τις εν λόγω 

δραστηριότητες. 

 

(26) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αναγνώρισης των 

επαγγελµατικών προσόντων, κρίνεται σκόπιµο να καθοριστούν ενιαίοι τύποι και 

διαδικαστικοί κανόνες εφαρµογής του, καθώς και ορισµένες λεπτοµέρειες άσκησης του 

επαγγέλµατος. 
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(27) Θα πρέπει να οργανωθούν τα µέσα συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και 

µεταξύ αυτών και της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω συνεργασία είναι πιθανόν να διευκολύνει 

την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

αυτή. 

 

(28) Η δηµιουργία δικτύου σηµείων επαφής, έργο των οποίων θα είναι να παρέχουν πληροφορίες 

και βοήθεια στους πολίτες των κρατών µελών, θα καταστήσει δυνατή τη διασφάλιση 

διαφάνειας του συστήµατος αναγνώρισης. Αυτά τα σηµεία επαφής θα παρέχουν σε όλους 

τους πολίτες που το ζητούν, καθώς και στην Επιτροπή, όλες τις πληροφορίες και τις 

διευθύνσεις σχετικά µε τη διαδικασία αναγνώρισης. Η υπόδειξη ενός και µόνο σηµείου 

επαφής από κάθε κράτος µέλος στο δίκτυό του δεν θίγει την οργάνωση των αρµοδιοτήτων σε 

εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αυτό δεν εµποδίζει να υποδειχθούν πολλά γραφεία σε εθνικό 

επίπεδο και το σηµείο επαφής που έχει υποδειχθεί στο πλαίσιο του προαναφερθέντος δικτύου 

να είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό µε τα άλλα γραφεία και να ενηµερώνει τον πολίτη, 

όπου απαιτείται, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες περί του οικείου αρµοδίου γραφείου. 

 

(29) Η διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από τις τοµεακές 

οδηγίες και το γενικό σύστηµα, αποδείχθηκε επαχθής και περίπλοκη. Εποµένως, κρίνεται 

σκόπιµη η απλούστευση της διαχείρισης και η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε 

να συνυπολογίζεται η επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι ελάχιστοι όροι 

εκπαίδευσης συντονίζονται µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης. 

Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαία επιτροπή για την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων. 
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(30) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την 

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1. 

 

(31) Η εκπόνηση, από τα κράτη µέλη, περιοδικής έκθεσης σχετικά µε την εκτέλεση της παρούσας 

οδηγίας, όπου θα περιλαµβάνονται στατιστικά στοιχεία, θα δίνει τη δυνατότητα να 

διαπιστωθεί ο αντίκτυπος του συστήµατος στην αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων. 

 

(32) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση προσωρινών 

µέτρων, σε περίπτωση που η εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας παρουσιάσει 

σηµαντικές δυσχέρειες σε ένα κράτος µέλος. 

 

(33) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον 

αφορά την οργάνωση του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και τον καθορισµό των 

δραστηριοτήτων που πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος. 

 

(34) ∆εδοµένης της ταχύτητας των τεχνολογικών εξελίξεων και της επιστηµονικής προόδου, η δια 

βίου µάθηση προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία για µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων. Στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο, εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν τους όρους µε τους 

οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή εκπαίδευση, οι επαγγελµατίες θα ενηµερώνονται για την 

τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο. 

                                                 
1  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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(35) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας ήτοι ο εξορθολογισµός, η απλούστευση και η 

βελτίωση των κανόνων αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, δεν µπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, να υλοποιηθούν καλύτερα 

σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του 

ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτούµενες ενέργειες για την 

υλοποίηση των εν λόγω στόχων. 

 

(36) Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που συνεπάγονται την 

άµεση και ειδική συµµετοχή, ακόµη και περιστασιακά, στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας.  

 

(37) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, όσον αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης και την παροχή 

υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη άλλων ειδικών νοµικών διατάξεων σχετικά µε την 

αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, όπως διατάξεις που υφίστανται στον τοµέα των 

µεταφορών, των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των νοµίµων ελεγκτών. Η παρούσα 

οδηγία δεν θίγει τη λειτουργία της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977 περί 

διευκολύνσεως της πραγµατικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από 

δικηγόρους 1 ή της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διευκόλυνση της µόνιµης άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλµατος σε κράτος µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελµατικός 

τίτλος 2. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των δικηγόρων όσον αφορά το 

δικαίωµα άµεσης εγκατάστασης βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους 

υποδοχής θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. 

                                                 
1  ΕΕ L 78, 26.3.1977, σ. 17. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
2  ΕΕ L 77, 14.3.1998, σ. 36. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
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(38) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας της υγείας και των καταναλωτών, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

 

Τίτλος I 

 

Γενικές διατάξεις 

 

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. 
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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 προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούµενος είτε ως µισθωτός. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει, σύµφωνα µε τις κανονιστικές ρυθµίσεις του, την 

άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στην επικράτειά του, κατά την έννοια του 

άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο α), στους υπηκόους κρατών µελών που είναι κάτοχοι 

επαγγελµατικών 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 επαγγελµατικών προσώπων, δεν εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 3 

 

Ορισµοί 

 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται : 

 

α) ως «νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα», η επαγγελµατική δραστηριότητα 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 επαγγελµατικών προσόντων· ειδικότερα, όρο 

άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελµατικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νοµοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, µόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριµένο επαγγελµατικό 

προσόν. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρµογή, επάγγελµα αναφερόµενο στην 

παράγραφο 2 εξοµοιώνεται προς νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, 

 

β) ως «επαγγελµατικά προσόντα», τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, από 

βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο α), και/ή 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 περατωθείσα 

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, 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 18 
 DG C I   EL 

 

δ) 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 επαγγέλµατος ρυθµίζονται από νοµοθετικές, κανονιστικές 

ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους µέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση 

εκ µέρους της αρµόδιας προς τούτο αρχής, 

 

ε) ως «επαγγελµατική πείρα», η πραγµατική και νόµιµη άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος 

σ’ ένα κράτος µέλος, 

 

στ) ως «πρακτική άσκηση προσαρµογής», η άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, 

που πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος υποδοχής υπό την ευθύνη αναγνωρισµένου 

επαγγελµατία και που συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από συµπληρωµατική εκπαίδευση. Η 

πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτοµερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης 

και της αξιολόγησής της καθώς και το νοµικό καθεστώς του ασκούµενου µετανάστη 

καθορίζονται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής. 

 

Το καθεστώς του οποίου απολαύει εντός του κράτους µέλους υποδοχής ο ασκούµενος, ιδίως 

όσον αφορά το δικαίωµα παραµονής, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα και τις κοινωνικές 

παροχές, τις αποζηµιώσεις και τις αποδοχές, καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές του εν λόγω 

κράτους µέλους σύµφωνα µε το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, 
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ζ) ως «δοκιµασία επάρκειας», έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελµατικές γνώσεις του 

αιτούντος, διενεργείται δε από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µε σκοπό να 

εκτιµηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα στο 

εν λόγω κράτος µέλος. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, οι αρµόδιες αρχές, µε βάση τη 

σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος µέλος υποδοχής µε την εκπαίδευση του 

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

δίπλωµα ή τον τίτλο ή 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 προέλευσής του. Η 

δοκιµασία αυτή καλύπτει τοµείς γνώσεων που επιλέγονται µεταξύ εκείνων που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την άσκηση του επαγγέλµατος στο κράτος µέλος υποδοχής. Η εν λόγω δοκιµασία µπορεί 

επίσης να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει για τις οικείες 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 εκεί, καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους, 

 

η) 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 διευθυντή της επιχείρησης, 

εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη µε την ευθύνη του 

επιχειρηµατία ή του διευθυντή της επιχείρησης ή, 
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iii) είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισµένου µε καθήκοντα εµπορικής 

και/ή τεχνικής φύσεως και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τµήµατα της επιχείρησης. 

 

2. Εξοµοιώνεται προς νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα το επάγγελµα που ασκείται από τα 

µέλη ένωσης ή οργάνωσης του παραρτήµατος 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 

χορηγούν στα µέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε κανόνες επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες, και παρέχουν σ’ αυτά το δικαίωµα να κάνουν 

χρήση τίτλου ή συντοµογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης. 

 

Κάθε φορά που ένα κράτος µέλος παραχωρεί την αναγνώριση σε ένωση ή οργάνωση που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενηµερώνει την Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε σχετική 

ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

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 πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος 

µέλος. 
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Άρθρο 4 

 

Αποτελέσµατα της αναγνώρισης 

 

1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής παρέχει στο 

δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος µέλος, πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα 

για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος µέλος καταγωγής, και να το ασκεί στο κράτος µέλος 

υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του. 

 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το επάγγελµα που επιθυµεί 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. 

 

 

Τίτλος II 

 

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

 

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 επί δύο τουλάχιστον έτη στο διάστηµα των δέκα ετών που 

προηγούνται της παροχής στο κράτος µέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελµα δεν είναι 

νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο εν λόγω κράτος. Ο όρος κατά τον οποίο απαιτείται η επί 

διετία άσκηση του επαγγέλµατος δεν ισχύει εφόσον είτε το επάγγελµα είτε η εκπαίδευση για 

το εν λόγω επάγγελµα είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένη. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρµόζονται σε περίπτωση 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 στις πειθαρχικές διατάξεις 

επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα 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, οι 

οποίες ισχύουν στο κράτος µέλος υποδοχής για τους επαγγελµατίες που ασκούν εκεί το ίδιο 

επάγγελµα. 
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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 επαγγελµατίες που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός του και οι οποίες 

αφορούν : 

 

α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 

επαγγελµατικό φορέα. Προκειµένου να διευκολυνθεί 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 παράγραφος 1, 

συνοδευόµενη, για τα επαγγέλµατα που έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και ασφάλεια 

που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγρ. 4, ή τα οποία αναγνωρίζονται αυτοµάτως δυνάµει του 

Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 7, 

παράγρ. 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. 
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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. 

 

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 έγγραφα, 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,  
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γ) αποδεικτικά των επαγγελµατικών του προσόντων, 

 

δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), την απόδειξη µε 

κάθε µέσον ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί δύο τουλάχιστον έτη 

στο διάστηµα των δέκα προηγούµενων ετών, 

 

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 επαγγελµατική δραστηριότητα. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσηµη ή σε µία 

από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 

σύγχυση µε τον επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους υποδοχής. Σε περίπτωση που ο εν λόγω 

επαγγελµατικός τίτλος δεν υφίσταται στο κράτος µέλος εγκατάστασης, ο πάροχος αναφέρει τον 

τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες αυτού του κράτους 

µέλους. Κατ’ εξαίρεση, η υπηρεσία παρέχεται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του κράτους 

µέλους υποδοχής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ. 

 

4. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νοµοθετικά κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων που έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόµατης 

αναγνώρισης δυνάµει του Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής 

µπορεί να προβεί για το οικείο επάγγελµα 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 αποδέκτη της 

υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
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Εντός ενός µηνός το πολύ από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, η 

αρµόδια αρχή επιδιώκει να ενηµερώσει τον πάροχο είτε σχετικά µε την απόφασή της να µην 

ελέγξει τα προσόντα του, είτε σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου αυτού. Εάν υπάρχει δυσκολία 

η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στον πάροχο, εντός του πρώτου 

µηνός, το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσµία για τη λήψη απόφασης, η οποία πρέπει να 

έχει ληφθεί οριστικά εντός του δευτέρου µηνός από την παραλαβή όλων των εγγράφων. 

 

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάµεσα στα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου και την 

απαιτούµενη εκπαίδευση στο κράτος µέλος υποδοχής, και στο βαθµό που η διαφορά αυτή µπορεί 

να είναι επιβλαβής για τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, το κράτος µέλος υποδοχής οφείλει να 

παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες 

που του έλειπαν, ιδίως µέσω δοκιµασίας επάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας 

πρέπει να µπορεί να αρχίζει τον επόµενο µήνα από την ηµεροµηνία κατά την οποία λαµβάνεται η 

απόφαση κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. 

 

Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αρµόδιας αρχής εντός των προθεσµιών που ορίζονται στα 

προηγούµενα εδάφια, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν. 

 

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα επαγγελµατικά προσόντα σύµφωνα µε την 

παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγµατοποιείται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του 

κράτους µέλους υποδοχής. 
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Άρθρο 8 

 

∆ιοικητική συνεργασία 

 

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να ζητήσουν, για κάθε παροχή 

υπηρεσιών, από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σηµαντική 

πληροφορία που έχει σχέση µε τη νοµιµότητα της εγκατάστασης και την ορθή συµπεριφορά του 

παρόχου καθώς και µε την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελµατικού 

χαρακτήρα. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 

πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 56. 

 

2. Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ανταλλαγή όλων των απαιτούµενων πληροφοριών ώστε 

να διεκπεραιώνονται καταλλήλως όλες οι καταγγελίες αποδέκτη υπηρεσίας κατά παρόχου 

υπηρεσίας. Οι αποδέκτες υπηρεσίας ενηµερώνονται σχετικά µε την έκβαση της καταγγελίας. 
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Άρθρο 9 

 

Πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας 

 

Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγµατοποιείται βάσει του επαγγελµατικού 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 : 

 

α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε άλλο ανάλογο δηµόσιο 

µητρώο, το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τον αριθµό µητρώου του, ή 

ισοδύναµα µέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω µητρώο, 

 

β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος µέλος εγκατάστασης, 

τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτικής αρχής, 

 

γ) κάθε επαγγελµατική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο πάροχος, 

 

δ) τον επαγγελµατικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του 

παρόχου και το κράτος µέλος στο οποίο χορηγήθηκε, 
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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 17ης Μαΐου 1977 περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστηµα φόρου 

προστιθεµένης αξίας : οµοιόµορφη φορολογική βάση1, 

 

στ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα µέσα προσωπικής ή συλλογικής 

προστασίας όσον αφορά την επαγγελµατική ευθύνη. 

                                                 
1 ΕΕ L 145, 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/66/ΕΚ 

(ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). 
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Τίτλος III 

 

Ελευθερία εγκατάστασης 

 

Κεφάλαιο Ι 

 

Γενικό σύστηµα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης 

 

Άρθρο 10 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλα τα επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται 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, νοσοκόµους υπεύθυνους για γενική 

περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευµένους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, µαίες/ µαιευτές, 

φαρµακοποιούς και αρχιτέκτονες, όταν ο µετανάστης δεν πληροί τις απαιτήσεις ουσιαστικής 

και νόµιµης επαγγελµατικής άσκησης που αναφέρονται στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39, 43 

και 49, 
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γ) για αρχιτέκτονες, όταν ο µετανάστης είναι κάτοχος τίτλου εκπαίδευσης που δεν 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.7., 

 

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 που πρέπει να ακολουθεί µετά την εκπαίδευση 

για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαµβανοµένων 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 ειδικευµένους νοσοκόµους οι οποίοι 

είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί µετά την εκπαίδευση 

για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαµβανοµένων στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2, όταν ο 

µετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος µέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες ασκούνται από ειδικευµένους νοσοκόµους που δεν έχουν εκπαιδευθεί 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 υπεύθυνους για γενική 

περίθαλψη, ειδικευµένους νοσοκόµους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόµοι υπεύθυνοι 

για γενική περίθαλψη ή ειδικευµένους νοσοκόµους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου 

εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί µετά την εκπαίδευση για την απόκτηση 

τίτλου εκ των περιλαµβανοµένων στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2, 

 

ζ) για τους µετανάστες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3, παράγραφος 3. 
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Άρθρο 11 

 

Επίπεδα προσόντων 

 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα επαγγελµατικών 

προσόντων. 

 

2. Το επίπεδο Α αντιστοιχεί σε βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρµόδια αρχή του 

κράτους µέλους καταγωγής, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή 

διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, βάσει : 

 

α) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος κατά την έννοια των 

παραγράφων 3, 4 ή 5 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, 

 

β) είτε γενικής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της 

έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις. 

 

3. Το επίπεδο Β αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου 

σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

 

α) είτε γενικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου µε κύκλο σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

άλλον από εκείνους περί των οποίων η παράγραφος 4 ή/ και µε την επιπλέον αυτού του 

κύκλου σπουδών απαιτούµενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος, 
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β) είτε τεχνικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συµπληρωµένου ενδεχοµένως µε κύκλο 

σπουδών ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των οποίων το στοιχείο (α) ή/και 

µε την επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούµενη πρακτική άσκηση ή άσκηση του 

επαγγέλµατος. 

 

4. Το επίπεδο Γ αντιστοιχεί σε δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς : 

 

α) είτε εκπαίδευση µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόµενη στην παράγραφο 

5, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά 

κανόνα, µεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθµιων σπουδών που απαιτείται 

για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την ενδεχοµένως 

απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών επαγγελµατική 

κατάρτιση, 

 

β) είτε, στην περίπτωση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, κύκλος εκπαίδευσης µε 

ειδική διάρθρωση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, ισότιµος µε το επίπεδο 

εκπαίδευσης που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο α), ο οποίος παρέχει συγκρίσιµο 

επαγγελµατικό επίπεδο και προετοιµάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και 

καθηκόντων. Ο κατάλογος του Παραρτήµατος ΙΙ µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που 

καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη φράση. 

 

5. Το επίπεδο ∆ αντιστοιχεί σε δίπλωµα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 

µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σε πανεπιστήµιο ή ίδρυµα 

ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυµα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την 

ενδεχοµένως απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών 

επαγγελµατική κατάρτιση. 
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Άρθρο 12 

 

Εξοµοιούµενη εκπαίδευση 

 

Εξοµοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, ακόµη και ως 

προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε 

από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της 

Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος µέλος ως ισοδύναµου επιπέδου και παρέχει 

τα ίδια δικαιώµατα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλµατος, ή προετοιµάζει για την άσκηση του 

επαγγέλµατος. 

 

Εξοµοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδιους όρους µε τους 

προβλεπόµενους στο πρώτο εδάφιο, κάθε επαγγελµατικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους 

µέλους καταγωγής σχετικά µε την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλµατος, παρέχει στον 

κάτοχό του κεκτηµένα δικαιώµατα δυνάµει των εν λόγω διατάξεων. 
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Άρθρο 13 

 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης 

 

1. Εάν σε ένα κράτος µέλος υποδοχής απαιτείται για την ανάληψη ή την άσκηση νοµοθετικά 

κατοχυρωµένου επαγγέλµατος η κατοχή συγκεκριµένων επαγγελµατικών προσόντων, η αρµόδια 

αρχή του εν λόγω κράτους µέλους παρέχει την δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλµατος 

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 απαιτείται από 

άλλο κράτος µέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος στην επικράτειά του. 

 

Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

α) να έχουν χορηγηθεί από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, 

 

β) να βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναµο µε το αµέσως 

προηγούµενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11. 

 

2. Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλµατος και η άσκησή του, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, παρέχονται επίσης στους αιτούντες που έχουν ασκήσει το επάγγελµα που εξετάζεται 

στην εν λόγω παράγραφο µε πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά την τελευταία δεκαετία, σε άλλο 

κράτος µέλος που δεν κατοχυρώνει νοµοθετικά το εν λόγω επάγγελµα, και οι οποίοι διαθέτουν µία 

ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης. 
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Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

α) έχουν χορηγηθεί από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, 

 

β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων τουλάχιστον ισοδύναµο προς το αµέσως 

προηγούµενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11, 

 

γ) πιστοποιούν την προετοιµασία του αιτούντος για την άσκηση του οικείου επαγγέλµατος. 

 

∆εν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτείται η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο διετής επαγγελµατική 

πείρα, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών πιστοποιούν εκπαίδευση και 

κατάρτιση νοµοθετικά κατοχυρωµένη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), 

επιπέδου Β, Γ ή ∆ κατά τα περιγραφόµενα στο άρθρο 11. Ως νοµοθετικά κατοχυρωµένος κύκλος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου Γ θεωρείται ιδίως ο αναφερόµενος στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο 

κατάλογος του παραρτήµατος ΙΙΙ µπορεί να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 

58, παράγραφος 2, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη εκπαίδευση που παρέχει ανάλογο 

επαγγελµατικό επίπεδο και που προετοιµάζει τον εκπαιδευόµενο για ανάλογο επίπεδο ευθυνών και 

καθηκόντων. 

 

3. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να εφαρµόζει το παρόν άρθρο όταν η ανάληψη 

νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο έδαφός του προϋποθέτει την κατοχή τίτλου 

εκπαίδευσης επιπέδου ∆ που επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου ανώτερης ή ανώτατης 

εκπαίδευσης διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών και ο αιτών διαθέτει τίτλο εκπαίδευσης επιπέδου 

Γ. 
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Άρθρο 14 

 

Αντισταθµιστικά µέτρα 

 

1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος µέλος υποδοχής να απαιτεί από τον αιτούντα την 

πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή 

σε δοκιµασία επάρκειας σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

α) εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης που επικαλείται δυνάµει του άρθρου 13, παράγραφοι 1 ή 

2, είναι µικρότερη κατά τουλάχιστον ένα έτος από εκείνη που απαιτείται στο κράτος µέλος 

υποδοχής, 

 

β) εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά τοµείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από 

εκείνους που καλύπτονται από τον απαιτούµενο τίτλο εκπαίδευσης στο κράτος µέλος 

υποδοχής, 

 

γ) εφόσον το νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής περιλαµβάνει 

µία ή περισσότερες νοµοθετικώς κατοχυρωµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες 

δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελµα στο κράτος µέλος καταγωγής του αιτούντος κατά 

την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, και εφόσον η εν λόγω διαφορά συνίσταται στη 

συγκεκριµένη εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής και η οποία αφορά 

τοµείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση 

επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών. 

 

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. 
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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 δοκιµασίας 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. 

 

Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η εξεταζόµενη στο 

δεύτερο εδάφιο παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει προς την κοινοτική νοµοθεσία, ζητεί 

από το οικείο κράτος µέλος, εντός τριών µηνών, να αρνηθεί να λάβει το εξεταζόµενο µέτρο. 

Ελλείψει αντίδρασης εκ µέρους της Επιτροπής κατά το πέρας της εν λόγω προθεσµίας, η 

παρέκκλιση δύναται να εφαρµοστεί. 

 

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 συµβουλών και/ή βοήθειας σχετικά 

µε το εθνικό δίκαιο, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να ορίζει είτε περίοδο προσαρµογής είτε 

δοκιµασία επάρκειας. 

 

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 νοσοκόµους υπεύθυνους 

για την παροχή γενικής περίθαλψης ή ειδικευµένους νοσοκόµους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου 

εκπαίδευσης ειδικότητος που πρέπει να ακολουθεί µετά την εκπαίδευση για την απόκτηση των 

τίτλων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2 και στο άρθρο 10, στοιχείο ζ). 
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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 αυτοαπασχολούµενος ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες 

απαιτούν τη γνώση και εφαρµογή ισχυόντων ειδικών εθνικών κανόνων, στο µέτρο που η γνώση και 

εφαρµογή των εθνικών αυτών κανόνων απαιτούνται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 

υποδοχής για την πρόσβαση των υπηκόων του στη σχετική δραστηριότητα. 

 

4. Για λόγους εφαρµογής της παραγράφου 1, στοιχεία β) και γ), νοούνται ως «τοµείς γνώσεων 

ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τοµείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του 

επαγγέλµατος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο µετανάστης παρουσιάζει 

σηµαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόµενο σε σχέση µε την εκπαίδευση που 

απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής. 

 

5. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται δεόντως τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας. 

Ειδικότερα, εάν το κράτος µέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα την 

πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής ή την υποβολή του σε δοκιµασία επάρκειας, 

πρέπει κατ’ αρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη 

διάρκεια της επαγγελµατικής πείρας του σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 

καλύψουν, πλήρως ή µερικώς, την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην 

παράγραφο 4. 
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Άρθρο 15 

 

Απαλλαγή από αντισταθµιστικά µέτρα λόγω κοινών βάσεων 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κοινές βάσεις» ορίζονται σειρές κριτηρίων 

επαγγελµατικών προσόντων, κατάλληλων ώστε να αντισταθµίζουν τις ουσιαστικές διαφορές που 

έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν µεταξύ των διάφορων κρατών µελών ως προς τις απαιτήσεις 

εκπαίδευσης για ένα δεδοµένο επάγγελµα. Οι ουσιαστικές αυτές διαφορές προσδιορίζονται µε 

συγκρίσεις της διάρκειας και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των 

κρατών µελών, στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα κράτη µέλη που κατοχυρώνουν νοµοθετικά το 

συγκεκριµένο επάγγελµα. Οι διαφορές όσον αφορά το περιεχόµενο της εκπαίδευσης µπορεί να 

προκύπτουν από σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το πεδίο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

 

2. Οι κοινές βάσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή 

από τα κράτη µέλη ή επαγγελµατικές ενώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, κρίνει ότι ένα 

σχέδιο κοινής βάσης διευκολύνει την αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, µπορεί να 

υποβάλει σχέδια µέτρων ενόψει της θέσπισής τους σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, 

παράγραφος 2. 

 

3. Εάν τα επαγγελµατικά προσόντα του αιτούντος πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο 

µέτρο το οποίο θεσπίσθηκε κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, το κράτος µέλος υποδοχής 

δεν εφαρµόζει τα αντισταθµιστικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14. 
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4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών να καθορίζουν τα 

επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελµάτων στην επικράτειά τους 

καθώς και το περιεχόµενο και την οργάνωση των συστηµάτων τους γενικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. 

 

5. Εάν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι τα κριτήρια που περιέχονται σε µέτρο το οποίο έχει 

θεσπισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δεν παρέχουν πλέον τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τα 

επαγγελµατικά προσόντα, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή, η οποία υποβάλλει, ενδεχοµένως, σχέδιο 

µέτρων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2. 

 

6. Μέχρι την …..∗, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του παρόντος άρθρου και, εφόσον είναι απαραίτητο, κατάλληλες 

προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

                                                 
∗  5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Κεφάλαιο 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 γενικών εµπορικών ή επαγγελµατικών γνώσεων και 

ικανοτήτων, το συγκεκριµένο 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 πραγµατοποιήσει την άσκηση αυτή σύµφωνα µε τα 

άρθρα 17, 18 και 19. 

 

Άρθρο 17 

 

∆ραστηριότητες 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 

αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρµόδιο 

επαγγελµατικό φορέα, 

 

γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 

επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει 

προηγουµένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από 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 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η 

οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως 

έγκυρη από αρµόδιο επαγγελµατικό φορέα. 
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2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει 

να ασκείται για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης του 

πλήρους φακέλου του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο 

άρθρο 56. 

 

3. Για δραστηριότητες της Οµάδας ex 855 της Ονοµατολογίας ∆ΤΤΒ, Κοµµωτήρια, η 

παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρµόζεται. 

 

Άρθρο 18 

 

∆ραστηριότητες 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 αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 

επιχείρησης, 

 

β) είτε επί τρία συναπτά έτη µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 

επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει 

προηγουµένως λάβει τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρµόδιο επαγγελµατικό 

φορέα, 
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γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 

επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει 

προηγουµένως λάβει τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

αναγνωρισµένο από το κράτος 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 βεβαιώνεται 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 δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει 

να ασκείται για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης του 

πλήρους φακέλου του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο 

άρθρο 56. 
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Άρθρο 19 

 

∆ραστηριότητες του καταλόγου IΙΙ του παραρτήµατος IV 

 

1. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 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 εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από 

το κράτος µέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρµόδιο επαγγελµατικό 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 τουλάχιστον τρία έτη, 

 

δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως µισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουµένως εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται µε 

πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από 

αρµόδιο επαγγελµατικό φορέα. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 47 
 DG C I   EL 

 

2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει 

να ασκείται για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης του 

πλήρους φακέλου του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο 

άρθρο 56. 

 

Άρθρο 20 

 

Τροποποίηση του καταλόγου των δραστηριοτήτων του παραρτήµατος IV 

 

Οι κατάλογοι των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV και αποτελούν 

αντικείµενο αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας δυνάµει του άρθρου 16, δύνανται να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, προκειµένου να 

ενηµερωθεί ή να διευκρινιστεί η ονοµατολογία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οιαδήποτε αλλαγή των 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις εκάστοτε κατηγορίες. 
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Κεφάλαιο 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 αντιστοίχως 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. 
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Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να χορηγούνται από τους αρµόδιους 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 κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα 

οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 30. 

 

3. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους τίτλους µαιευτικής εκπαίδευσης 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 επαγγελµατικών 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. 
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4. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να αποδώσουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης περί των 

οποίων το Παράρτηµα V, σηµείο 5.6.2 για τη δηµιουργία νέων φαρµακείων ανοικτών στο κοινό. 

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοούνται επίσης ως νέα τα φαρµακεία που άνοιξαν 

εντός των τριών τελευταίων ετών. 

 

5. Οι αναφερόµενοι στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.7.1, τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που 

αποτελούν αντικείµενο αυτόµατης αναγνώρισης δυνάµει της παραγράφου 1 πιστοποιούν 

εκπαίδευση η οποία ξεκίνησε το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του κρίσιµου ακαδηµαϊκού έτους που 

αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτηµα. 

 

6. Κάθε κράτος µέλος εξαρτά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων ιατρού, νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, 

µαίας/µαιευτή και φαρµακοποιού από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται αντιστοίχως 

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, 

διασφαλίζοντας ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσής 

του, και όταν ενδείκνυται, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 24 

παράγραφος 3, 31 παράγραφος 6, 34 παράγραφος 3, 38 παράγραφος 3, 40 παράγραφος 3, και 44 

παράγραφος 3. 

 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 24 παράγραφος 3, 31 

παράγραφος 6, 34 παράγραφος 3, 38 παράγραφος 3, 40 παράγραφος 3, και 44 παράγραφος 3, 

δύνανται να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, 

προκειµένου να προσαρµοστούν στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

 

Η ενηµέρωση αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

ισχυουσών νοµοθετικών αρχών σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την 

εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 
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7. Κάθε κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα που καλύπτεται από το 

παρόν Κεφάλαιο. Επί πλέον, η γνωστοποίηση αυτή απευθύνεται στα άλλα κράτη µέλη, ως απόδειξη 

των τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα που αναφέρεται στο Τµήµα 8. 

 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επισηµαίνοντας τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα κράτη µέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, 

καθώς και, ενδεχοµένως, το φορέα που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό που 

συνοδεύει τον εν λόγω τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό τίτλο, ο οποίος αναφέρεται 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, 5.6.2 και 5.7.1 αντίστοιχα. 

 

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 

χαµηλοτέρου επιπέδου από ότι ισχύει για την εκπαίδευση µε πλήρη παρακολούθηση, 

 

β) σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες διαδικασίες εκάστου κράτους µέλους, η συνεχής εκπαίδευση και 

κατάρτιση εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 

ενηµερώνονται για τις επαγγελµατικές εξελίξεις στο βαθµό που απαιτείται ώστε να 

εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσµατικό. 
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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 υπεύθυνου 

για γενική περίθαλψη, ως οδοντιάτρου, ως ειδικευµένου οδοντιάτρου, 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 επιτυχώς 

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 

πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους ανέλαβαν πράγµατι και νοµίµως τις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών 

πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 

 

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 ∆ηµοκρατίας 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 ολοκληρωθείσα 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 κτηνιάτρους, τις µαίες/ τους µαιευτές, τους φαρµακοποιούς, και 
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β) τις 3 Απριλίου 1992 για τους ειδικευµένους ιατρούς. 

 

Οι τίτλοι εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου παρέχουν το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Γερµανίας υπό τους ίδιους όρους µε τους τίτλους 

εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις γερµανικές αρµόδιες αρχές 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. 

 

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 υπεύθυνου 

για γενική περίθαλψη, ως κτηνιάτρου, ως µαίας/µαιευτή, ως φαρµακοποιού 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 ∆ηµοκρατία 

και την Σλοβακία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, εφόσον οι αρµόδιες αρχές ενός εκ των δύο 

προαναφεροµένων κρατών 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 6.2., 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 δραστηριοτήτων 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 επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
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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 

εκπαίδευση 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 κρατών 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 6.2, 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 δραστηριοτήτων 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 επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
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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 συνοδεύεται 

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. 

 

5. 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 Γιουγκοσλαβία είτε η 

εκπαίδευση των ενδιαφεροµένων είχε αρχίσει, για την Σλοβενία, πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, 

εφόσον οι αρµόδιες αρχές του προαναφεροµένου κράτους µέλους βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί 

έχουν, στην επικράτειά του, την ίδια νοµική ισχύ µε τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον 

αφορά τους αρχιτέκτονες µε τους τίτλους που αναφέρονται για αυτό το κράτος µέλος στο 

Παράρτηµα VI, σηµείο 6.2, 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 δραστηριοτήτων 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 επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την 

πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 
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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, κτηνιάτρου, 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 εκπαίδευση 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. 

 

 

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 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για τις συγκεκριµένες αυτές 

σπουδές. 
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2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον έξι έτη σπουδών ή 5.500 

ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγµατοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία 

πανεπιστηµίου. 

 

Όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1972, η 

αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να περιλαµβάνει πρακτική εκπαίδευση 

πανεπιστηµιακού επιπέδου διάρκειας έξι µηνών, πραγµατοποιούµενη µε πλήρη παρακολούθηση 

υπό την εποπτεία των αρµοδίων αρχών. 

 

3. Η βασική ιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος 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 λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστηµονικώς διαπιστωµένων γεγονότων 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 πρακτικής που να παρέχουν 

συνεκτική εικόνα των σωµατικών και διανοητικών 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. 
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Άρθρο 25 

 

Εκπαίδευση ειδικευµένων ιατρών 

 

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευµένων ιατρών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την 

επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κύκλου που αναφέρεται στο 

άρθρο 24, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής. 

 

2. Η εκπαίδευση ειδικευµένων ιατρών περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, η 

οποία πραγµατοποιείται σε πανεπιστηµιακό κέντρο, 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 υπολείπεται 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 συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

 

3. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε πλήρη παρακολούθηση σε ειδικές θέσεις που έχουν 

αναγνωριστεί από τις αρµόδιες αρχές. Απαιτείται 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 επαγγελµατικής δραστηριότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εργάσιµης εβδοµάδας και καθ’ όλο το έτος, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από τις αρµόδιες 

αρχές τρόπους. Ως εκ τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο εύλογης αµοιβής. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 59 
 DG C I   EL 

 

4. Τα κράτη µέλη εξαρτούν τη χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού από την 

κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, 

σηµείο 5.1.1. 

 

5. Η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.1.3 δύναται 

να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, προκειµένου να 

προσαρµοστεί στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

 

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 αρµόδιους 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. 

 

Η ενσωµάτωση στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.1.3, νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον 

στα δύο πέµπτα των κρατών µελών, δύναται να αποφασιστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 58, παράγραφος 2, προκειµένου η παρούσα οδηγία να ενηµερώνεται σύµφωνα µε την 

εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών. 
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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 20ή Ιουνίου 1975 νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, και οι 

οποίοι άρχισαν την εν λόγω εκπαίδευσή τους το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 1983, να 

συνοδεύουν τους τίτλους εκπαίδευσης µε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι αφιερώθηκαν 

πράγµατι και νοµίµως στις συγκεκριµένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά 

τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 

 

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 εξαιρετικών µέτρων 

που αφορούν την αναγνώριση και αναφέρονται στο βασιλικό διάταγµα 1497/99, ώστε να 

εξακριβωθεί κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος 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. 
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3. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού, οι 

οποίοι έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη µέλη και αντιστοιχούν, ως προς την υπό εξέταση ειδική 

εκπαίδευση, στους ορισµούς του παραρτήµατος VI, σηµείο 6.1, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση 

που άρχισε πριν από την κρίσιµη ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.1.2, και 

εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους αφιερώθηκαν πράγµατι 

και νοµίµως στις εν λόγω δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά την 

προηγούµενη από τη χορήγηση του πιστοποιητικού πενταετία. 

 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται στους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού οι οποίοι έχουν 

αποκτηθεί στο έδαφος της πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, εφόσον πιστοποιούν 

εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 Απριλίου 1992 και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωµα να 

ασκήσει επαγγελµατικές δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια της Γερµανίας, υπό τους ίδιους 

όρους µε τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις αρµόδιες γερµανικές αρχές του 

παραρτήµατος VI, σηµείο 6.1. 

 

4. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού οι οποίοι αντιστοιχούν, όσον 

αφορά τη συγκεκριµένη ειδική εκπαίδευση, στις ονοµασίες του παραρτήµατος VI, σηµείο 6.1, 

έχουν χορηγηθεί από τα κράτη µέλη που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτηµα και πιστοποιούν 

εκπαίδευση η οποία άρχισε µετά την κρίσιµη ηµεροµηνία που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, 

σηµείο 5.1.2 και πριν από την …… ∗παρέχοντάς τους στην επικράτειά του την ίδια ισχύ µε τους 

τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο όσον αφορά την ανάληψη επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων ειδικευµένου ιατρού και την άσκησή τους. 

                                                 
∗  2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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5. Κάθε κράτος µέλος που έχει καταργήσει τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις για τη χορήγηση των τίτλων εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα V, σηµείο 5.1.2 και στο Παράρτηµα VI, σηµείο 6.1 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 

και στο Παράρτηµα VI, σηµείο 6.1. 

 

Άρθρο 28 

 

Ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής 

 

1. Η εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής προϋποθέτει την ολοκλήρωση και 

την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24. 

 

2. Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής, η οποία οδηγεί στην απόκτηση τίτλων εκπαίδευσης 

που χορηγούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη µε πλήρη 

παρακολούθηση. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται µετά την ηµεροµηνία 

αυτή, η διάρκεια είναι τουλάχιστον τριετής µε πλήρη παρακολούθηση. 
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Όταν ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24 περιλαµβάνει πρακτική εκπαίδευση που 

πραγµατοποιείται σε εγκεκριµένο νοσοκοµειακό 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 τουλάχιστον έξι µήνες σε εγκεκριµένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε 

εγκεκριµένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη. 

 

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε τη σύµπραξη άλλων υγειονοµικών 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 ιδρύµατα ή σε άλλους 

εγκεκριµένους υγειονοµικούς φορείς που ασχολούνται µε τη γενική ιατρική. 
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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 εκπαίδευσης 

που έχει χορηγηθεί από τις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους. Ωστόσο, µπορούν να χορηγούν τίτλους 

εκπαίδευσης µόνο εφόσον οι εν λόγω τίτλοι πιστοποιούν γνώσεις ποιοτικώς ισοδύναµου επιπέδου 

µε τις γνώσεις που παρέχονται από την εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 

 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν ιδίως κατά πόσον η συµπληρωµατική εκπαίδευση που έχει ήδη 

αποκτήσει ο αιτών, καθώς και η επαγγελµατική πείρα του δύνανται να ληφθούν υπόψη προς 

αντικατάσταση της προβλεπόµενης 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. 
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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 απολαύουν 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 επαγγελµατικές 

δραστηριότητες ιατρού βασικής εκπαίδευσης, και οι οποίοι κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 21 ή του άρθρου 23. 

 

Οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους χορηγούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πιστοποιητικό που 

βεβαιώνει το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων 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. 
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2. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται 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 δραστηριοτήτων 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 

 

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσοκόµων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει 

γενική σχολική εκπαίδευση δέκα 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, 

στις επαγγελµατικές σχολές νοσοκόµων. 

 

2. Η εκπαίδευση νοσοκόµων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγµατοποιείται µε πλήρη 

παρακολούθηση και περιλαµβάνει τουλάχιστον το πρόγραµµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα V, 

σηµείο 5.2.1. 

 

Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων που παρατίθενται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.1, δύνανται 

να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 
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Η εν λόγω ενηµέρωση δεν δύναται να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 

και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

3. Η εκπαίδευση του νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τριετείς σπουδές ή 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 παραχωρούν µερική εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν 

λάβει τµήµα της υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο άλλης 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 προγράµµατος σπουδών. 

 

4. Η θεωρητική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης µέσω της οποίας 

οι υπό κατάρτιση νοσοκόµοι αποκτούν τις απαραίτητες επαγγελµατικές γνώσεις, κατανόηση και 

δεξιότητες για το σχεδιασµό, την παροχή και την αξιολόγηση της συνολικής υγειονοµικής 

περίθαλψης. Η εν λόγω εκπαίδευση παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό σε θέµατα 

νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρµόδια πρόσωπα, στις νοσηλευτικές σχολές και σε άλλους 

χώρους κατάρτισης που επιλέγονται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα. 

 

5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης µέσω της οποίας ο 

υπό κατάρτιση νοσοκόµος µαθαίνει, στο πλαίσιο οµάδας, σε άµεση επαφή µε υγιές ή άρρωστο 

άτοµο και/ή σύνολο ανθρώπων (κοινότητα), να σχεδιάζει, να παρέχει και να αξιολογεί την 

απαιτούµενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει 

αποκτήσει. Ο εκπαιδευόµενος νοσοκόµος µαθαίνει όχι µόνο να αποτελεί µέλος µιας οµάδας, αλλά 

και να είναι επικεφαλής οµάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, 

συµπεριλαµβανοµένης της υγειονοµικής εκπαίδευσης για τα µεµονωµένα άτοµα και τις µικρές 

οµάδες, στο πλαίσιο του υγειονοµικού φορέα ή εντός της κοινότητας. 
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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 συνεπάγεται η 

νοσηλευτική περίθαλψη. 

 

6. Η εκπαίδευση του νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη παρέχει την εγγύηση ότι ο 

ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες : 

 

α) Προσήκουσες 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· 

 

β) ικανοποιητική γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλµατος και των γενικών 

αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη· 

 

γ) προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της 

χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευµένων νοσοκόµων και σε χώρους 

όπου ο αριθµός του ειδικευµένου προσωπικού και ο εξοπλισµός είναι κατάλληλοι για την 

περίθαλψη των ασθενών από νοσοκόµους· 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 69 
 DG C I   EL 

 

δ) ικανότητα συµµετοχής στην εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού και εµπειρία από τη 

συνεργασία µε το προσωπικό αυτό· 

 

ε) εµπειρία από τη συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες του υγειονοµικού τοµέα. 

 

Άρθρο 32 

 

Άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελµατικές δραστηριότητες νοσοκόµου υπεύθυνου 

για γενική περίθαλψη είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται βάσει των επαγγελµατικών τίτλων 

του παραρτήµατος V, σηµείο 5.2.2. 

 

Άρθρο 33 

 

Ιδιαίτερα κεκτηµένα δικαιώµατα των νοσοκόµων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη 

 

1. Εφόσον οι γενικοί κανόνες των κεκτηµένων δικαιωµάτων εφαρµόζονται στους νοσοκόµους 

υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 23 πρέπει να 

περιλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και τη χορήγηση 

νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή. 
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2. Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσης ως νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική 

περίθαλψη, σχετικά µε τα κεκτηµένα δικαιώµατα ισχύουν µόνον οι παρακάτω διατάξεις περί 

κεκτηµένων δικαιωµάτων. Για τους υπηκόους των κρατών µελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης 

ως νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η 

εκπαίδευση άρχισε σ’ αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοι δεν πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 31, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν 

τους κάτωθι αναφερόµενους τίτλους εκπαίδευσης ως νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη 

ως επαρκή απόδειξη, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι 

ενδιαφερόµενοι έχουν ασκήσει, πραγµατικά και νοµίµως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες 

νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη κατά τις οριζόµενες περιόδους : 

 

α) Τίτλος εκπαίδευσης ως νοσοκόµου βασικών σπουδών (dyplom licencjata pielęgniarstwa) : επί 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού, 

 

β) τίτλος εκπαίδευσης ως νοσοκόµου που πιστοποιεί ολοκλήρωση µεταδευτεροβάθµιων 

σπουδών, χορηγηθέν από ίδρυµα ιατρικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (dyplom pielęgniarki 

albo pielęgniarki dyplomowanej) : επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που 

προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 

 

Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραµµατισµό, 

την οργάνωση και τη χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή. 
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3. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελµατικής εκπαίδευσης νοσοκόµων που έχουν 

χορηγηθεί στην Πολωνία σε νοσοκόµους που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από 

την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συµµορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του 

άρθρου 31, που βεβαιώνεται µε πτυχίο «bachelor» το οποίο αποκτήθηκε µε βάση ειδικό πρόγραµµα 

αναβάθµισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της Πράξης της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά µε την 

τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλµατα του νοσοκόµου και της µαίας/µαιευτή και σε 

ορισµένα άλλα νοµοθετήµατα (Επίσηµη Εφηµερίδα της Πολωνικής ∆ηµοκρατίας της 

30ής Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και στον κανονισµό του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 

2004 σχετικά µε τους λεπτοµερείς όρους σπουδών νοσοκόµου και µαίας/µαιευτή, που είναι κάτοχοι 

πιστοποιητικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελµατικών σχολών νοσοκόµων και µαιών/ µάµων 

(Επίσηµη Εφηµερίδα της Πολωνικής ∆ηµοκρατίας της 13ης Μαΐου 2004, αριθ. 110, pos. 1170) µε 

στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 

ανάλογο µε το επίπεδο νοσοκόµων που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της 

Πολωνίας, καθορίζονται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2. 

 

 

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 ισοδύναµου, σε 

ένα κράτος µέλος. 
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2. Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη 

θεωρητικών και πρακτικών σπουδών πλήρους παρακολούθησης που αφορούν τουλάχιστον το 

πρόγραµµα του παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.1, και οι οποίες πραγµατοποιούνται σε πανεπιστήµιο, 

σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ή υπό την εποπτεία 

πανεπιστηµίου. 

 

Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.1, µπορούν να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

 

Η εν λόγω ενηµέρωση δεν µπορεί να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν ως προς το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την 

εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

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 επιστηµονικών µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών 

µετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστηµονικώς διαπιστωµένων 

γεγονότων και της ανάλυσης των δεδοµένων· 

 

β) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης, φυσιολογίας και συµπεριφοράς 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· 
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γ) προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης και της λειτουργίας των οδόντων, 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 

οδοντολογίας· 

 

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. 

 

Άρθρο 35 

 

Εκπαίδευση ειδικευµένου οδοντιάτρου 

 

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευµένου οδοντιάτρου προϋποθέτει την επιτυχή 

ολοκλήρωση και επικύρωση πενταετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών στο πλαίσιο του 

κύκλου σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέπονται 

στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37. 
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2. Η εκπαίδευση ειδικευµένου οδοντιάτρου περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία 

σε πανεπιστηµιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχοµένως, σε 

ίδρυµα υγείας εγκεκριµένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρµόδιες αρχές ή οργανισµούς. 

 

Πραγµατοποιείται µε ειδικά οδοντιατρικά µαθήµατα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών 

ετών υπό την εποπτεία των αρµοδίων αρχών ή οργανισµών. Συνεπάγεται προσωπική συµµετοχή 

του υποψηφίου ειδικευµένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε 

ιδρύµατος. 

 

Η ελάχιστη περίοδος εκπαίδευσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δύναται να τροποποιηθεί µε 

τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την προσαρµογή τους στην επιστηµονική 

και τεχνολογική πρόοδο. 

 

3. Τα κράτη µέλη εξαρτούν την χορήγηση του τίτλου ειδικευµένου οδοντιάτρου από την κατοχή 

ενός από τους τίτλους βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, 

σηµείο 5.3.2. 

 

Άρθρο 36 

 

Άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου 

 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του οδοντιάτρου 

είναι οι δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 και ασκούνται βάσει των 

επαγγελµατικών τίτλων του παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.2. 
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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. 

 

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 δεοντολογίας 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 οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, την Τσεχική 

∆ηµοκρατία και τη Σλοβακία, 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. 
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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 δραστηριότητες υπό τους ίδιους 

όρους µε τους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης 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 εκπαίδευση που 

αναφέρεται στο άρθρο 34. 

 

Όσον αφορά την Τσεχική ∆ηµοκρατία και την Σλοβακία, οι τίτλοι εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν 

στην πρώην Τσεχοσλοβακία αναγνωρίζονται 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 εκπαίδευσης που χορηγούνται στην 

Ιταλία σε άτοµα που έχουν αρχίσει την πανεπιστηµιακή ιατρική εκπαίδευσή τους µετά την 

28η Ιανουαρίου 1980 και, το αργότερο, στις 31 ∆εκεµβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό που χορηγείται από τις ιταλικές αρµόδιες αρχές. 
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Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση των ακόλουθων τριών προϋποθέσεων: 

 

α) ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική δοκιµασία 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 Παράρτηµα 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 χορήγηση του πιστοποιητικού, 

 

γ) ότι επιτρέπεται να ασκούν ή ασκούν πράγµατι, νοµίµως και πρωτίστως και υπό τους ίδιους 

όρους µε τους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης 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 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα 

πρόσωπα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 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 31η ∆εκεµβρίου 1984, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι εν λόγω τριετείς σπουδές άρχισαν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 1994. 
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Τµήµα 5 

 

Κτηνίατροι 

 

Άρθρο 38 

 

Κτηνιατρική εκπαίδευση 

 

1. Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετείς θεωρητικές και 

πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθησης που πραγµατοποιούνται σε πανεπιστήµιο, σε ίδρυµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ή υπό την εποπτεία 

πανεπιστηµίου, και αφορούν τουλάχιστον το πρόγραµµα που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, 

σηµείο 5.4.1. 

 

Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του παραρτήµατος V, σηµείο 5.4.1, µπορούν να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

 

Η εν λόγω ενηµέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 

και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

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 

ισοδύναµου επιπέδου για τις σπουδές αυτές. 
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3. Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει τις 

ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες : 

 

α) Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες του 

κτηνιάτρου· 

 

β) προσήκουσες γνώσεις του οργανισµού και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της εκτροφής 

τους, της αναπαραγωγής τους, γενικώς της υγιεινής τους καθώς και της διατροφής τους, 

περιλαµβανοµένης της τεχνολογίας που εφαρµόζεται κατά την παρασκευή και τη διατήρηση 

των τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους· 

 

γ) προσήκουσες γνώσεις στον τοµέα της συµπεριφοράς και της προστασίας των ζώων· 

 

δ) προσήκουσες γνώσεις των αιτιών, της φύσης, της εξέλιξης, των αποτελεσµάτων, των 

διαγνωστικών µεθόδων και της θεραπείας των ασθενειών των ζώων, είτε µεµονωµένα είτε 

κατά οµάδες· µεταξύ αυτών, ιδιαίτερη γνώση των ασθενειών που µεταδίδονται στον 

άνθρωπο· 

 

ε) προσήκουσες γνώσεις της προληπτικής ιατρικής· 

 

στ) προσήκουσες γνώσεις της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιοµηχανική 

παραγωγή και θέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής προελεύσεως τροφίµων που 

προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση· 

 

ζ) προσήκουσες γνώσεις όσον αφορά τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 

σχετίζονται µε τα ανωτέρω απαριθµηθέντα θέµατα· 

 

η) προσήκουσα κλινική και άλλη πρακτική εµπειρία υπό κατάλληλη εποπτεία. 
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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 αναγνωρίζουν 

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 Παράρτηµα V, σηµείο 5.5.1, 

 

ή 
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β) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ µηνών (κατεύθυνση II) που να 

καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραµµα που παρατίθεται 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 µαιευτική εκπαίδευση να είναι 

αρµόδιος για το συντονισµό θεωρίας και πράξης για το σύνολο του προγράµµατος σπουδών. 

 

Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του παραρτήµατος V, σηµείο 5.5.1, δύνανται να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

 

Η εν λόγω ενηµέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν σχετικά µε το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την 

εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

2. Η εισαγωγή στη µαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρώτων δέκα ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης, για 

την κατεύθυνση I, 

 

β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που 

αναφέρεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2, για την κατεύθυνση II. 
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3. Η εκπαίδευση της µαίας/του µαιευτή παρέχει την εγγύηση ότι η/ο ενδιαφερόµενη/ος έχει 

αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: 

 

α) Προσήκουσες 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· 

 

γ) λεπτοµερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, της ανατοµίας και της φυσιολογίας στον τοµέα 

της µαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων µεταξύ της κατάστασης της 

υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της 

συµπεριφοράς του· 

 

δ) επαρκή κλινική πείρα σε ανεγνωρισµένα ιδρύµατα υπό την εποπτεία ανεγνωρισµένου 

εξειδικευµένου προσωπικού στη µαιευτική· 

 

ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά µε την εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού και εµπειρία 

συνεργασίας µε το εν λόγω προσωπικό. 
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Άρθρο 41 

 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων µαιευτικής εκπαίδευσης 

 

1. Οι τίτλοι µαιευτικής εκπαίδευσης του παραρτήµατος V, σηµείο 5.5.2 αναγνωρίζονται 

αυτοµάτως δυνάµει του άρθρου 21, εφόσον πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

α) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών : 

 

i) είτε εξαρτώµενη από την κατοχή διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου 

παρέχοντος πρόσβαση στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, ή διασφαλίζοντος εκ προοιµίου ισοδύναµο επίπεδο γνώσεων, 

 

ii) είτε ακολουθούµενη από διετή επαγγελµατική πείρα για την οποία χορηγείται 

πιστοποιητικό σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

 

β) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών ή 3.600 ωρών υπό 

τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική 

περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2. 

 

γ) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών ή 3.000 

ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόµου υπεύθυνου για 

γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.2.2 και ακολουθούµενη από 

επαγγελµατική πείρα ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύµφωνα µε την 

παράγραφο 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 εκπαίδευσης, 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 δραστηριότητες µαίας/µαιευτή όπως 

ορίζονται από κάθε κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, και όπως ασκούνται βάσει 

των επαγγελµατικών 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 δραστηριοτήτων : 

 

α) παροχή ορθής πληροφόρησης και συµβουλών σε θέµατα οικογενειακού 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 εγκυµοσύνης· 

 

γ) έγγραφη ή συµβουλευτική υπόδειξη για εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων µε στόχο την 

όσο γίνεται πιο πρώιµη διάγνωση κάθε επικίνδυνης εγκυµοσύνης· 
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δ) κατάρτιση προγράµµατος προετοιµασίας των γονέων στο µελλοντικό 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 πρόκειται 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 ακολουθείται 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 νεογνού 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/µάµων 

 

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών µελών 

των οποίων οι τίτλοι µαιευτικής εκπαίδευσης 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 επαγγέλµατος 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 υπήκοοι αφιερώθηκαν πράγµατι και νοµίµως στις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον δύο συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν 

από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται στους υπηκόους των κρατών µελών των 

οποίων οι τίτλοι µαιευτικής εκπαίδευσης πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της 

πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 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 πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλµατος που αναφέρεται στο εν λόγω 

άρθρο 41, παράγραφος 2, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 Οκτωβρίου 

1990. 

 

3. Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσης ως µαίας/µαιευτή, σχετικά µε τα 

κεκτηµένα δικαιώµατα ισχύουν µόνον οι παρακάτω διατάξεις περί κεκτηµένων δικαιωµάτων. 
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Για τους υπηκόους των κρατών µελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ως µαίας/µαιευτή 

χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ’ αυτό το κράτος πριν από την 

1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοι δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται 

στο άρθρο 40, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τους κάτωθι αναφερόµενους τίτλους εκπαίδευσης ως 

µαίας/µαιευτή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόµενοι 

έχουν ασκήσει, πραγµατικά και νοµίµως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες µαίας/µαιευτή κατά τις 

παρακάτω οριζόµενες περιόδους : 

 

α) τίτλος εκπαίδευσης ως µαίας/µαιευτή βασικών σπουδών (dyplom licencjata położnictwa): επί 

τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης 

του πιστοποιητικού, 

 

β) τίτλος εκπαίδευσης ως µαίας/µαιευτή που πιστοποιεί ολοκλήρωση µεταδευτεροβάθµιων 

σπουδών, χορηγηθείς από ίδρυµα ιατρικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (dyplom położnej) : 

επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας 

έκδοσης του πιστοποιητικού. 
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4. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τίτλους επαγγελµατικής εκπαίδευσης στον τοµέα της 

µαιευτικής που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία σε µαίες/µαιευτές που έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συµµορφωνόταν προς τις στοιχειώδεις 

απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40, που βεβαιώνεται µε πτυχίο «bachelor » το οποίο 

αποκτήθηκε µε βάση ειδικό πρόγραµµα αναβάθµισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της Πράξης της 

20ής Απριλίου 2004 σχετικά µε την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλµατα του νοσοκόµου 

και της µαίας/µαιευτή και σε ορισµένα άλλα νοµοθετήµατα (Επίσηµη Εφηµερίδα της Πολωνικής 

∆ηµοκρατίας της 30ής Απριλίου 2004, αριθ. 92 pos. 885) και στον κανονισµό του Υπουργού 

Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά µε τους λεπτοµερείς όρους σπουδών νοσοκόµου και 

µαίας/µαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- 

matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελµατικών σχολών 

νοσοκόµων και µαιών/ µάµων (Επίσηµη Εφηµερίδα της Πολωνικής ∆ηµοκρατίας της 13ης Μαΐου 

2004, αριθ. 110 pos. 1170) µε στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο έχει επίπεδο 

γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο µε το επίπεδο µαιών/µάµων που διαθέτουν τα προσόντα τα 

οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, καθορίζονται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.5.2. 
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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. 

 

2. Ο τίτλος φαρµακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε 

ετών, από τα οποία τουλάχιστον: 

 

α) τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε 

πανεπιστήµιο, ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ή 

υπό την εποπτεία πανεπιστηµίου, 

 

β) έξι µήνες πρακτικής άσκησης σε φαρµακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκοµείο υπό την 

εποπτεία της φαρµακευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου αυτού. 

 

Ο εν λόγω κύκλος σπουδών περιλαµβάνει τουλάχιστον το πρόγραµµα του παραρτήµατος V, 

σηµείο 5.6.1. 

Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων που παρατίθενται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.6.1, µπορούν 

να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 
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Η ενηµέρωση αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 

και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

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 χρησιµοποιούνται για την 

παρασκευή των φαρµάκων· 

 

β) προσήκουσα γνώση της φαρµακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χηµικού, βιολογικού 

και µικροβιολογικού ελέγχου των φαρµάκων· 

 

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 επιστηµονικών 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 δραστηριότητες 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 κατόχους ενός 

εκ των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.6.2. 

 

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 ακόλουθων 

δραστηριοτήτων, µε την επιφύλαξη, ενδεχοµένως, της απαίτησης συµπληρωµατικής 

επαγγελµατικής πείρας : 

 

α) καθορισµός της φαρµακευτικής µορφής των φαρµάκων· 

 

β) παρασκευή και έλεγχος των φαρµάκων· 

 

γ) έλεγχος των φαρµάκων σε εργαστήριο ελέγχου φαρµάκων· 

 

δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανοµή των φαρµάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης· 
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ε) προετοιµασία, έλεγχος, αποθήκευση και διανοµή των φαρµάκων στα φαρµακεία· 

 

στ) προετοιµασία, έλεγχος, αποθήκευση και διάθεση των φαρµάκων στα νοσοκοµεία· 

 

ζ) παροχή πληροφοριών και συµβουλών σχετικά µε τα φάρµακα. 

 

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 προϋπόθεση 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 κράτος 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 ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου για τη χορήγηση 

κρατικής αδείας λειτουργίας φαρµακείου ανοικτού στο κοινό. 

 

5. Αν κατά την ηµεροµηνία της 16ης 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 αποφασίστηκε στο 

πλαίσιο εθνικού συστήµατος γεωγραφικής κατανοµής, το συγκεκριµένο κράτος µέλος µπορεί, κατά 

παρέκκλιση από την παράγραφο 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. 
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Τµήµα 8 

 

Αρχιτέκτονες 

 

Άρθρο 46 

 

Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 

 

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτέκτονα περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη σπουδών 

πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη πλήρους 

παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα και πιστοποιείται µε την 

επιτυχία σε εξέταση πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

 

Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου και της οποίας το 

πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία µεταξύ των 

θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει 

την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες : 

 

α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δηµιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές 

και τεχνικές απαιτήσεις· 

 

β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής 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 σχεδιασµού και των τεχνικών που 

εφαρµόζονται στη διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού· 
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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· 

 

στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, 

ειδικότερα µέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί 

παράγοντες· 

 

ζ) γνώση των µεθόδων τεκµηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδοµικής µελέτης· 

 

η) γνώση των προβληµάτων στατικού σχεδιασµού, οικοδοµικής και έργων πολιτικού µηχανικού, 

τα οποία συνδέονται µε το σχεδιασµό 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 κλιµατικής προστασίας· 

 

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. 

 

2. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να 

τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, µε σκοπό την 

προσαρµογή τους στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 
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Η εν λόγω ενηµέρωση δεν πρέπει να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος, τροποποίηση των 

νοµοθετικών αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 

και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων. 

 

Άρθρο 47 

 

Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα 

 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το άρθρο 21 η τριετής 

εκπαίδευση των «Fachhochschulen» στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία 

λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985, πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 46 και παρείχε 

πρόσβαση στις δραστηριότητες του άρθρου 48 στο συγκεκριµένο κράτος µέλος βάσει του 

επαγγελµατικού τίτλου αρχιτέκτονα, µε την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συµπληρώνεται από 

περίοδο επαγγελµατικής πείρας τεσσάρων ετών, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η 

οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την επαγγελµατική τάξη στον πίνακα της 

οποίας είναι εγγεγραµµένος ο αρχιτέκτονας που επιθυµεί να επωφεληθεί των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Η επαγγελµατική τάξη πρέπει προηγουµένως να ορίσει ότι οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν 

από τον οικείο αρχιτέκτονα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής συνιστούν πειστική εφαρµογή του 

συνόλου των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφος 1. Το εν λόγω 

πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της ίδιας διαδικασίας µε εκείνη που ισχύει για την εγγραφή στον 

πίνακα της επαγγελµατικής τάξης. 
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2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 και στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική 

αναβάθµιση ή την αναβάθµιση των προγραµµάτων πανεπιστηµιακών σπουδών µε µερική 

απασχόληση, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 η εκπαίδευση που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 46 και πιστοποιείται από εξέταση 

στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από πρόσωπο που εργάζεται επί επτά και πλέον 

έτη στον τοµέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου 

αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου και να ισοδυναµεί προς 

την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφος 1, πρώτο 

εδάφιο. 

 

Άρθρο 48 

 

Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα 

 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, επαγγελµατικές δραστηριότητες του αρχιτέκτονα 

είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται συνήθως 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’ εφαρµογήν 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 βεβαιώνεται από πιστοποιητικό 

που χορηγεί το κράτος µέλος καταγωγής τους. 
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Άρθρο 49 

 

Ειδικά κεκτηµένα δικαιώµατα αρχιτεκτόνων 

 

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα VI, σηµείο 6.2, οι οποίοι χορηγούνται 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 ∆ηµοκρατίας 

της Γερµανίας, οι οποίες πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοδυναµία των τίτλων εκπαίδευσης που 

χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρµόδιες αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 

µε τους τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτηµα. 
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