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2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους κάτωθι 

αναφερόµενους τίτλους εκπαίδευσης και τους παρέχει, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση 

των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του 

αρχιτέκτονα, την ίδια ισχύ, στην επικράτειά του, µε τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο : 

βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών µελών από τα κράτη µέλη τα οποία 

εφαρµόζουν κανονιστικές ρυθµίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων 

αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες : 

 

α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, 

 

β) 1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη 

Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, 

 

γ) 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη µέλη. 

 

Οι αναφερόµενες στην πρώτη παράγραφο βεβαιώσεις πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους έλαβε την 

άδεια να κάνει χρήση του επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά την 

ηµεροµηνία αυτή και ότι αφιερώθηκε πράγµατι, στο πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθµισης, 

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

πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 99 
 DG C I   EL 

 

Κεφάλαιο ΙV 

 

Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης 

 

Άρθρο 50 

 

Έγγραφα και διατυπώσεις 

 

1. Εφόσον αποφαίνονται επί αιτήσεως αδείας για την άσκηση του οικείου νοµοθετικά 

κατοχυρωµένου επαγγέλµατος κατ’ εφαρµογήν του παρόντος τίτλου, οι αρµόδιες αρχές του 

κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να απαιτήσουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του 

παραρτήµατος VII. 

 

Η ηµεροµηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα VII, σηµείο 1, στοιχεία δ), 

ε) και στ) δεν µπορεί, κατά την προσκόµισή τους, να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 

 

Τα κράτη µέλη, οι οργανισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα διασφαλίζουν το απόρρητο των 

παρεχόµενων πληροφοριών. 

 

2. Σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών, το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να απαιτεί 

από τις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος µέλος καθώς και, 

ενδεχοµένως, επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλµατα 

του κεφαλαίου III του παρόντος Τίτλου, τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται 

αντιστοίχως στα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46. 
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3. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, 

κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγρ. 1, στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και 

περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό 

ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει 

το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου: 

 

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί 

επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος µέλος καταγωγής του 

τίτλου, 

 

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν 

χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος 

καταγωγής του τίτλου, και 

 

γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην 

επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον τίτλο. 

 

4. Εφόσον κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του ένορκη ή επίσηµη δήλωση 

για την ανάληψη νοµοθετικώς κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, και στις περιπτώσεις όπου ο τύπος 

της εν λόγω ένορκης ή επίσηµης δήλωσης δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί από τους υπηκόους των 

άλλων κρατών µελών, το εν λόγω κράτος µέλος µεριµνά ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

τον ενδιαφερόµενο κατάλληλος και ισοδύναµος τύπος. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 101 
 DG C I   EL 

 

Άρθρο 51 

 

∆ιαδικασία αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων 

 

1. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του 

αιτούντος εντός ενός µηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενηµερώνει για τα τυχόν 

ελλείποντα έγγραφα. 

 

2. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση νοµοθετικώς κατοχυρωµένου 

επαγγέλµατος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν και να πιστοποιείται από δεόντως 

αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, και πάντως εντός 

τριών µηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτούντος. Ωστόσο, η προθεσµία αυτή 

µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα σε περιπτώσεις που εµπίπτουν στα Κεφάλαια Ι και ΙΙ του 

παρόντος Τίτλου. 

 

3. Η απόφαση αυτή ή η απουσία απόφασης εντός της ταχθείσας προθεσµίας µπορεί να 

προσβληθεί µε ένδικα µέσα εσωτερικού δικαίου. 

 

Άρθρο 52 

 

Χρήση του επαγγελµατικού τίτλου 

 

1. Εφόσον σε κράτος µέλος υποδοχής, η χρήση του επαγγελµατικού τίτλου σχετικά µε µία από 

τις δραστηριότητες του συγκεκριµένου επαγγέλµατος έχει ρυθµισθεί νοµοθετικώς, οι υπήκοοι των 

άλλων κρατών µελών που αποκτούν το δικαίωµα να ασκούν νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 

επάγγελµα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους υποδοχής, ο 

οποίος στο συγκεκριµένο κράτος αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελµα, και κάνουν χρήση της 

ενδεχόµενης σύντµησής του. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 102 
 DG C I   EL 

 

2. Εφόσον ένα επάγγελµα έχει ρυθµιστεί νοµοθετικώς στο κράτος µέλος υποδοχής από ένωση ή 

οργανισµό κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, οι υπήκοοι των κρατών µελών 

δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο που έχει χορηγηθεί από την ένωση ή τον 

οργανισµό, ή τη σύντµησή του, µόνο εάν αποδεικνύουν ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού ή 

της εν λόγω ένωσης. 

 

Εφόσον η ένωση ή ο οργανισµός εξαρτά την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους από ορισµένα 

προσόντα, δύναται να το πράξει µόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα 

οδηγία έναντι υπηκόων άλλων κρατών µελών οι οποίοι διαθέτουν επαγγελµατικά προσόντα. 

 

 

Τίτλος IV 

 

Όροι άσκησης του επαγγέλµατος 

 

Άρθρο 53 

 

Γλωσσικές γνώσεις 

 

Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτουν τις 

απαιτούµενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος στο κράτος µέλος υποδοχής. 
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Άρθρο 54 

 

Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης 

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 52, το κράτος µέλος υποδοχής µεριµνά ώστε να 

αναγνωρίζεται στους ενδιαφεροµένους το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του 

κράτους µέλους καταγωγής, και ενδεχοµένως τη σύντµησή του, στη γλώσσα του κράτους µέλους 

καταγωγής. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να ορίζει ότι ο εν λόγω τίτλος πρέπει να 

συνοδεύεται από το όνοµα και τον τόπο του ιδρύµατος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον 

χορήγησε. Εφόσον, στο κράτος µέλος υποδοχής, µπορεί να προκληθεί σύγχυση µεταξύ του εν λόγω 

τίτλου εκπαίδευσης που έχει χορηγήσει το κράτος µέλος καταγωγής και ενός τίτλου που απαιτεί, 

στο κράτος µέλος υποδοχής, συµπληρωµατική εκπαίδευση που δεν διαθέτει ο δικαιούχος, το εν 

λόγω κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να ορίσει ότι ο δικαιούχος θα χρησιµοποιεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης του κράτους µέλους καταγωγής µε την ενδεικνυόµενη µορφή που επισηµαίνει το 

κράτος µέλος υποδοχής. 

 

Άρθρο 55 

 

Σύναψη συµβάσεων µε ταµεία ασφάλισης 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 1, και του άρθρου 6, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), τα 

κράτη µέλη που απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα επαγγελµατικά προσόντα τους 

στο έδαφός τους την ολοκλήρωση προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης και/ ή περιόδου 

επαγγελµατικής πείρας προκειµένου να συνάψουν σύµβαση µε ταµείο ασφάλισης ασθενείας, 

απαλλάσσουν από τη συγκεκριµένη υποχρέωση τους κατόχους επαγγελµατικών προσόντων ιατρού 

και οδοντιάτρου που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος. 
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Τίτλος V 

 

∆ιοικητική συνεργασία και εκτελεστικές αρµοδιότητες 

 

Άρθρο 56 

 

Αρµόδιες αρχές 

 

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής και του κράτους µέλους καταγωγής 

συνεργάζονται στενά και παρέχουν αµοιβαία υποστήριξη µε σκοπό την ευχερέστερη εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 

που ανταλλάσσουν. 

 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν πληροφορίες 

όσον αφορά τη λήψη πειθαρχικών µέτρων ή την επιβολή ποινικών κυρώσεων ή οποιεσδήποτε 

άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων τις οποίες αφορά η παρούσα οδηγία, τηρουµένης της προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών πόρων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών 1 και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 

2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 

ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 2. 

                                                 
1  ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 
2  ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37. 
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Το κράτος µέλος καταγωγής εξακριβώνει τα πραγµατικά περιστατικά, οι δε αρχές του αποφασίζουν 

για τη φύση και το εύρος των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν και κοινοποιούν στο κράτος 

µέλος υποδοχής τα συµπεράσµατα που συνάγουν από τις παρεχόµενες πληροφορίες.  

 

3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο ….∗, τις αρµόδιες αρχές και τους αρµόδιους 

οργανισµούς που είναι εξουσιοδοτηµένοι να χορηγούν ή να παραλαµβάνουν τους τίτλους 

εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και τους φορείς που είναι εξουσιοδοτηµένοι 

να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις και να λαµβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία και να ενηµερώνουν πάραυτα τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικώς. 

 

4. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν συντονιστή των δραστηριοτήτων των αρχών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 και ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 

 

Οι συντονιστές αναλαµβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα : 

 

α) να προωθούν την οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

 

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιµη πληροφορία για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και 

ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους ανάληψης νοµοθετικώς κατοχυρωµένων 

επαγγελµάτων στα κράτη µέλη. 

 

Για την επιτέλεση της αποστολής που αναφέρεται στο στοιχείο β), οι συντονιστές µπορούν να 

αποταθούν στα σηµεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 57. 

                                                 
∗  2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 57 

 

Σηµεία επαφής 

 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο …… * ένα σηµείο επαφής που αναλαµβάνει τα ακόλουθα 

καθήκοντα: 

 

α) να παρέχει στους πολίτες και στα σηµεία επαφής των άλλων κρατών µελών κάθε χρήσιµη 

πληροφορία για την προβλεπόµενη στην παρούσα οδηγία αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων και, ιδίως, πληροφορίες σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει τα 

επαγγέλµατα και την άσκησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς 

και, ενδεχοµένως, των κανόνων δεοντολογίας, 

 

β) να βοηθάει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων που παρέχει η παρούσα οδηγία, 

ενδεχοµένως και µέσω της συνεργασίας µε τα άλλα σηµεία επαφής και τις αρµόδιες αρχές 

του κράτους µέλους υποδοχής. 

 

Αιτήσει της Επιτροπής, τα σηµεία επαφής την ενηµερώνουν για την κατάληξη των υποθέσεων που 

χειρίζονται δυνάµει του στοιχείου β), εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 

επιλαµβάνονται των εν λόγω υποθέσεων. 

 

Άρθρο 58 

 

Επιτροπή αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, 

εφεξής καλούµενη «η επιτροπή». 

                                                 
* 2 έτη από την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω 

απόφασης. 

 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 

δύο µήνες. 

 

3. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

 

 

Τίτλος VI 

 

Λοιπές διατάξεις 

 

Άρθρο 59 

 

Εκθέσεις 

 

1. Από ….., ∗ τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση για την εφαρµογή 

του ισχύοντος συστήµατος. Εκτός από τα γενικά σχόλια, η έκθεση περιλαµβάνει στατιστική 

καταγραφή των ειληµµένων αποφάσεων, καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβληµάτων που 

απορρέουν από την εκτέλεση της οδηγίας. 

 

2. Από ……., * η Επιτροπή καταρτίζει ανά πενταετία έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 

                                                 
∗  2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 60 

 

Ρήτρα παρέκκλισης 

 

Εάν, για την εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας, παρουσιαστούν µείζονες δυσχέρειες σε 

ορισµένους τοµείς για ένα κράτος µέλος, η Επιτροπή εξετάζει τις δυσχέρειες αυτές σε συνεργασία 

µε το εν λόγω κράτος. 

 

Όταν αυτό ενδείκνυται, η Επιτροπή αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58, 

παράγραφος 2, να επιτρέψει την εξαίρεση του εν λόγω κράτους µέλους, για περιορισµένη περίοδο, 

από την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης. 

 

Άρθρο 61 

 

Κατάργηση 

 

Οι οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 

80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 

93/16/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ παύουν να ισχύουν από ……. ∗ Οι αναφορές στις καταργούµενες 

οδηγίες λογίζεται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία, δεν θίγονται δε οι πράξεις που έχουν εκδοθεί 

βάσει των καταργούµενων οδηγιών. 

                                                 
∗  2 έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 62 

 

Μεταφορά 

 

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 

για τη συµµόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο……..∗ και ενηµερώνουν αµέσως 

σχετικά την Επιτροπή. 

 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της 

αναφοράς αυτής αποφασίζονται από τα κράτη µέλη. 

 

Άρθρο 63 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 
∗  2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 64 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Κατάλογος επαγγελµατικών ενώσεων ή οργανισµών 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 2 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2 

3. The Association of Certified Accountants2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Οι Ιρλανδοί υπήκοοι αποτελούν επίσης µέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανισµών του 

Ηνωµένου Βασιλείου: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Μόνο όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

 

 

________________________ 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI DG C I   EL 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που µνηµονεύονται 

στο άρθρο 11, παράγραφος 4, σηµείο β) 

 

1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τοµέας 

 

Η εκπαίδευση των: 

 

στη Γερµανία: 

 

– νοσοκόµων παιδαγωγών («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»), 

 

– φυσικοθεραπευτών («Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»)1, 

 

– θεραπευτών εργασίας/εργασιοθεραπευτών («Beschäftigungs- und 

Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»), 

 

– καθηγητών ορθοφωνίας («Logopäede/Logopädin»), 

 

– ορθοπτικών («Orthoptist(in)»), 

                                                 
1 Από την 1η Ιουνίου 1994, ο τίτλος «Krankengymnast(in)» αντικαταστάθηκε από τον τίτλο 

του «Physiotherapeut(in)». Ωστόσο οι επαγγελµατίες του κλάδου που απέκτησαν το δίπλωµά 
τους πριν από την ηµεροµηνία αυτή µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να διατηρήσουν τον 
τίτλο του «Krankengymnast(in)». 
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– κρατικώς αναγνωρισµένων παιδαγωγών («Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»), 

 

– κρατικώς αναγνωρισµένων θεραπευτών παιδαγωγών («Staatlich anerkannte(r) 

Heilpädagoge(-in)»), 

 

– ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου («medizinisch-technische(r) Laboratoriums- 

Assistent(in)»), 

 

– ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία («medizinisch-technische(r) Radiologie-

Assistent(in)»), 

 

– ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής («medizinisch-technische(r) 

Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»), 

 

– τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική («veterinärmedizinisch -technische(r) 

Assistent(in)»), 

 

– διαιτολόγων («Diätassistent(in)»), 

 

– βοηθών φαρµακείου («Pharmazieingenieur») που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31 

Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ή στην 

επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν, 

 

– νοσοκόµων ψυχιατρικής («Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»), 

 

– λογοθεραπευτών («Sprachtherapeut(in)»). 
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στην Τσεχική ∆ηµοκρατία: 

 

– βοηθών περίθαλψης («Zdravotnický asistent»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, που 

συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε δευτεροβάθµια ιατρική σχολή, και που συµπληρώνεται από 

τις εξετάσεις «maturitní zkouška». 

 

– βοηθών στον τοµέα της διατροφής («Nutriční asistent»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής 

κατάρτισης σε δευτεροβάθµια ιατρική σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις 

«maturitní zkouška». 

 

στην Ιταλία: 

 

– οδοντοτεχνιτών («odontotecnico»), 

 

– οπτικών («ottico»). 

 

στην Κύπρο: 

 

– οδοντοτεχνιτών, 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 έτη 

µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από µονοετή 

επαγγελµατική εµπειρία. 
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– τεχνικών οπτικών, 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 2 έτη 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από µονοετή επαγγελµατική 

εµπειρία. 

 

στη Λετονία: 

 

– οδοντιατρικών νοσοκόµων («zobārstniecības māsa»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 

ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από τριετή επαγγελµατική εµπειρία στο τέλος της 

οποίας πρέπει να υποβληθεί µε επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει 

πιστοποιητικό ειδικότητας. 

 

– βοηθών βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 

ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελµατική εµπειρία στο τέλος της οποίας 

πρέπει να υποβληθεί µε επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό 

ειδικότητας. 
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– οδοντοτεχνιτών («zobu tehniķis»), 
 
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 
ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελµατική εµπειρία στο τέλος της οποίας 
πρέπει να υποβληθεί µε επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό 
ειδικότητας. 
 
– βοηθών φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»), 
 
που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 
ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελµατική εµπειρία στο τέλος της οποίας 
πρέπει να υποβληθεί µε επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό 
ειδικότητας. 
 
στο Λουξεµβούργο: 
 
– ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία («assistant(e) technique médical(e) en 

radiologie»), 
 
– ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου («assistant(e) technique médical(e) de 

laboratoire»), 
 
– νοσοκόµων ψυχιατρικής («infirmier/ière psychiatrique»), 
 
– ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής («assistant(e) technique médical(e) en 

chirurgie»), 
 
– νοσοκόµων παιδοκόµων («infirmier/ière puériculteur/trice»), 
 
– νοσοκόµων αναισθησιολόγων («infirmier/ière anesthésiste»), 
 
– διπλωµατούχων µασέρ («masseur/euse diplômé(e)»), 
 
– παιδαγωγών («éducateur/trice»). 
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στις Κάτω Χώρες: 

 

– βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassistent»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων: 

 

(i) τουλάχιστον τρία έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται 

µε εξετάσεις και συµπληρώνεται ενδεχοµένως µε κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, η 

οποία πιστοποιείται µε εξετάσεις, ή 

 

(ii) τουλάχιστον δυόµισι έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που 

πιστοποιείται µε εξετάσεις και συµπληρώνεται µε πρακτική εξάσκηση ή πρακτική 

άσκηση τουλάχιστον έξι µηνών σε εγκεκριµένο ίδρυµα, ή 

 

(iii) τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται µε εξετάσεις και 

συµπληρώνεται µε πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε 

εγκεκριµένο ίδρυµα, ή 

 

(iv) στην περίπτωση των βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassisten») στις Κάτω Χώρες, τρία 

έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς «MBO») ή τρία έτη 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο διττό σύστηµα µαθητείας («LLW»), που 

πιστοποιείται µε εξετάσεις. 
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στην Αυστρία: 

 

– ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόµους που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών και 

νέων («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), 

 

– ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόµους ψυχιατρικής («spezielle Grundausbildung in 

der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), 

 

– οπτικών φακών επαφής («Kontaktlinsenoptiker»), 

 

– ποδολόγων («Fusspfleger»), 

 

– τεχνικών ακουστικών βοηθηµάτων («Hörgeräteakustiker»), 

 

– φαρµακοποιών («Drogist»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεµηµένης σε 

µαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαµβάνει εκπαίδευση εν µέρει στον 

τόπο εργασίας και εν µέρει σε ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και σε περίοδο 

επαγγελµατικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούµενη µε επαγγελµατική εξέταση η 

οποία παρέχει το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος και εκπαίδευσης µαθητευοµένων. 
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– µασέρ («Masseur»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συµπεριλαµβανοµένων πέντε 

ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκ των οποίων δύο έτη µαθητείας, 

δύο έτη επαγγελµατικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος σπουδών, πιστοποιούµενη 

µε επαγγελµατική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωµα του επαγγέλµατος και εκπαίδευσης 

µαθητευοµένων. 

 

– νηπιαγωγών («Kindergärtner/in»), 

 

– παιδαγωγών («Erzieher»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 13 ετών, συµπεριλαµβανοµένων πέντε 

ετών επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται µε εξετάσεις. 

 

στη Σλοβακία: 

 

– διδασκάλων χορού σε πρωτοβάθµια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ v tanečnom odbore 

na základných umeleckých školách»),  

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5 ετών, εκ των οποίων 8 

έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης σε δευτεροβάθµια ειδικευµένη σχολή και 

µαθήµατα 5 εξαµήνων για παιδαγωγική χορού. 
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– του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών 

(«vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

služieb»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 8/9 

έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε δευτεροβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε άλλη 

δευτεροβάθµια σχολή και 2 έτη συµπληρωµατικής εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης. 

 

 

2. Τοµέας των αρχιτεχνιτών («Mester/Meister/Maître»), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση σχετική 

µε βιοτεχνικές δραστηριότητες µη καλυπτόµενες από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τµήµα ΙΙ, της 

παρούσας οδηγίας 

 

Η εκπαίδευση των: 

 

στη ∆ανία: 

 

– οπτικών («optometrist»), 

 

των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων 

πενταετής επαγγελµατική εκπαίδευση, κατανεµηµένη σε θεωρητική εκπαίδευση δυόµισι ετών 

που παρέχεται από το ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόµισι 

ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται µε αναγνωρισµένες εξετάσεις που αφορούν τη 

βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Mester». 

 

– µηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («ortopædimekaniker»), 
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των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάµισι ετών, εκ των 

οποίων τριάµισι έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατανεµηµένης σε θεωρητική εκπαίδευση 

ενός εξαµήνου που παρέχεται από το ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τριετή 

πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται µε αναγνωρισµένες εξετάσεις 

που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του 

«Mester». 

 

– κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδηµάτων («ortopædiskomager»), 

 

των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δεκατριάµισι ετών, εκ των 

οποίων τεσσεράµισι έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατανεµηµένης σε θεωρητική 

εκπαίδευση δύο ετών που παρέχεται από το ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

πρακτική εκπαίδευση δυόµισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται µε 

αναγνωρισµένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων 

χορηγείται ο τίτλος του «Mester». 

 

στη Γερµανία: 

 

– οπτικών («Augenoptiker»), 

 

– οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»), 

 

– επιδεσµοποιών («Bandagist»), 

 

– τεχνιτών ακουστικών βοηθηµάτων («Hörgeräte-Akustiker»), 

 

– µηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädiemechaniker»), 

 

– κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδηµάτων («Orthopädieschuhmacher»). 
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στο Λουξεµβούργο: 

 

– οπτικών («opticien»), 

 

– οδοντοτεχνιτών («mécanicien dentaire»), 

 

– τεχνιτών ακουστικών βοηθηµάτων («audioprothésiste»), 

 

– µηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσµοποιών («mécanicien 

orthopédiste/bandagiste»), 

 

– κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδηµάτων («orthopédiste-cordonnier»), 

 

των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωµένης εκπαίδευσης, εν µέρει στην 

επιχείρηση και εν µέρει στο ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται µε 

εξετάσεις η επιτυχία στις οποίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση 

δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε µε τη ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 

είτε µε την ιδιότητα του µισθωτού µε παρόµοιο επίπεδο ευθυνών. 
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στην Αυστρία: 

 

– επιδεσµοποιών («Bandagist»), 

 

– κατασκευαστών κορσέδων («Miederwarenerzeuger»), 

 

– οπτικών («Optiker»), 

 

– κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδηµάτων («Orthopädieschuhmacher»), 

 

– τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων («Orthopädietechniker»), 

 

– οδοντοτεχνιτών («Zahntechniker»), 

 

– κηπουρών («Gärtner»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεµηµένες σε 

τρία τουλάχιστον έτη µαθητείας, που περιλαµβάνει εκπαίδευση εν µέρει στον τόπο εργασίας 

και εν µέρει σε ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη 

επαγγελµατικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούµενη µε εξετάσεις οι οποίες παρέχουν 

τα δικαιώµατα άσκησης του επαγγέλµατος, εκπαίδευσης µαθητευοµένων και χρησιµοποίησης 

του τίτλου «Meister». 
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Η εκπαίδευση των αρχιτεχνιτών στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, και 
συγκεκριµένα των: 
 
– αρχιτεχνιτών στη γεωργία («Meister in der Landwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονοµία («Meister in der ländlichen 

Hauswirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην κηπουρική («Meister im Gartenbau»), 
 
– αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα µεγάλης καλλιέργειας («Meister im 

Feldgemüsebau»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων («Meister im Obstbau 

und in der Obstverwertung»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην αµπελουργία και την οινοπαραγωγή («Meister im Weinbau und in 

der Kellerwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στη γαλακτοκοµία («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων («Meister in der Pferdewirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην ιχθυοκοµία («Meister in der Fischereiwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην πτηνοτροφία («Meister in der Geflügelwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στη µελισσοκοµία («Meister in der Bienenwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στη δασοκοµία («Meister in der Forstwirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών («Meister in der Forstgarten- 

und Forstpflegewirtschaft»), 
 
– αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση («Meister in der landwirtschaftlichen 

Lagerhaltung»), 
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που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωµένης εκπαίδευσης κατανεµηµένης σε 

τουλάχιστον τρία έτη µαθητείας, που περιλαµβάνει εκπαίδευση παρεχόµενη εν µέρει στην 

επιχείρηση και εν µέρει σε ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σε τρία έτη 

επαγγελµατικής πρακτικής, πιστοποιούµενη µε εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελµα οι 

οποίες παρέχουν το δικαίωµα εκπαίδευσης µαθητευοµένων και χρησιµοποίησης του τίτλου 

«Meister». 

 

στην Πολωνία: 

 

– διδασκάλων για πρακτική επαγγελµατική κατάρτιση («Nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu»),  

 

η οποία αντιστοιχεί σε εκπαίδευση διάρκειας: 

 

i 8 ετών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης ή ισοδύναµης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σχετικό τοµέα, η οποία 

ακολουθείται από παιδαγωγικά µαθήµατα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, 

µαθήµατα στον τοµέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή 

επαγγελµατική πείρα στο επάγγελµα στο οποίο θα διδάξουν ή, 

 

ii 8 ετών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και δίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας παιδαγωγικής τεχνικής σχολής ή, 

 

iii 8 ετών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής επαγγελµατικής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς επαγγελµατικής πείρας, η οποία 

πιστοποιείται από δίπλωµα αρχιτεχνίτη στο συγκεκριµένο επάγγελµα και ακολουθείται 

από µαθήµατα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών. 
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στη Σλοβακία: 

 

– αρχιτεχνιτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης («majster odbornej výchovy»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (πλήρης 

δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση ή/και µαθητεία σε σχετικά (παρόµοια) µαθήµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης ή µαθητείας), επαγγελµατική πείρα συνολικής διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών στον τοµέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή µαθητείας του 

ενδιαφεροµένου και συµπληρωµατικές παιδαγωγικές σπουδές στην παιδαγωγική ακαδηµία ή 

σε τεχνικά πανεπιστήµια, ή πλήρης δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µαθητεία σε σχετικά 

(παρόµοια) µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ή µαθητείας, επαγγελµατική πείρα 

συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τοµέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή 

µαθητείας του ενδιαφεροµένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής στην παιδαγωγική 

ακαδηµία, ή, µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2005, ειδικευµένη εκπαίδευση στον τοµέα της ειδικής 

παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα κέντρα µεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις ειδικές σχολές χωρίς συµπληρωµατικές παιδαγωγικές 

σπουδές. 
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3. Ναυτιλιακός τοµέας 

 

(α) Ναυτιλία 

 

Η εκπαίδευση του: 

 

στην Τσεχική ∆ηµοκρατία: 

 

– βοηθού καταστρώµατος («palubní asistent»), 

 

– αξιωµατικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («námořní poručík»), 

 

– υποπλοιάρχου («první palubní důstojník»), 

 

– πλοιάρχου («kapitán»), 

 

– βοηθού µηχανικού («strojní asistent»), 

 

– µηχανικού αρχηγού της φυλακής («strojní důstojník»), 

 

– δεύτερου µηχανικού («druhý strojní důstojník»), 

 

– πρώτου µηχανικού («první strojní důstojník»), 

 

– ηλεκτρολόγου («elektrotechnik»), 

 

– πρώτου ηλεκτρολόγου («elektrodůstojník»), 
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στη ∆ανία: 
 
– πλοιάρχου εµπορικού ναυτικού («skibsfoerer»), 
 
– δευτέρου («overstyrmand»), 
 
– σηµατωρού, αξιωµατικού της φυλακής («enestyrmand, vagthavende styrmand»), 
 
– αξιωµατικού της φυλακής («vagthavende styrmand»), 
 
– αρχιµηχανικού πλοίων («maskinchef»), 
 
– πρώτου µηχανικού («l. maskinmester»), 
 
– πρώτου µηχανικού/µηχανικού αρχηγού της φυλακής («l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester»), 
 
στη Γερµανία: 
 
– πλοιάρχου µεγάλης ακτοπλοΐας («Kapitän AM»), 
 
– πλοιάρχου ακτοπλοΐας («Kapitän AK»), 
 
– αξιωµατικού φυλακής µεγάλης ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AMW»), 
 
– αξιωµατικού φυλακής της ακτοπλοΐας («Nautischer Schiffsoffizier AKW»), 
 
– µηχανικού C - χειριστή µηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CT - 

Leiter von Maschinenanlagen»), 
 
– πρώτου µηχανικού πλοίου C - χειριστή µηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsmaschinist 

CMa -Leiter von Maschinenanlagen»), 
 
– µηχανικού C («Schiffsbetriebstechniker CTW»), 
 
– πρώτου µηχανικού πλοίου C - µόνου υπεύθυνου µηχανικού («Schiffsmaschinist CMaW 

- Technischer Alleinoffizier»), 
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στην Ιταλία: 

 

– αξιωµατικού γέφυρας («ufficiale di coperta»), 

 

– αξιωµατικού µηχανικού («ufficiale di macchina») 

 

στη Λετονία: 

 

– αξιωµατικού ηλεκτρολόγου µηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»), 

 

– χειριστή ψυκτικών µηχανηµάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»), 

 

στις Κάτω Χώρες: 

 

– κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (µε συµπλήρωµα) («stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)»), 

 

– διπλωµατούχου µηχανοδηγού («diploma motordrijver»), 

 

– αξιωµατικού συστήµατος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιµανιού VTS («VTS-functionaris»), 
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που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση: 

 

– στην Τσεχική ∆ηµοκρατία 

 

 (i) για το βοηθό καταστρώµατος («palubní asistent»), 

 

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών. 

 

2.(α) Ναυτική σχολή ή ναυτικό κολέγιο – τµήµα ναυσιπλοΐας, και οι δύο κύκλοι 

σπουδών πρέπει να συµπληρώνονται µε εξετάσεις «maturitní zkouška», και 

τουλάχιστον εξάµηνη εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία κατά τη 

διάρκεια των σπουδών, ή 

 

(β) Εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών ως ναύτης που 

αποτελεί µέλος της φυλακής γέφυρας σε επίπεδο υποστήριξης σε πλοία, και 

ολοκλήρωση εγκεκριµένου κύκλου σπουδών που πληροί τις προδιαγραφές 

ικανότητας του τµήµατος Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW (∆ιεθνής Σύµβαση για 

πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των 

ναυτικών) σε ναυτική σχολή ή κολέγιο του συµβαλλόµενου µέρους της 

Σύµβασης STCW, και επιτυχία στις εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής 

Επιτροπής που αναγνωρίζεται από την ΕΘΜ (Επιτροπή Θαλάσσιων 

Μεταφορών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας). 

 

(ii) για τον αξιωµατικό επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («námořní poručík»), 
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1. Εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία ως βοηθός καταστρώµατος σε πλοία 

εκτοπίσµατος τουλάχιστον 500 τόνων επί 6 τουλάχιστον µήνες για τους 

αποφοίτους ναυτικής σχολής ή κολεγίου, ή ένα έτος για τους αποφοίτους 

εγκεκριµένου κύκλου σπουδών, συµπεριλαµβανοµένης εξάµηνης 

τουλάχιστον υπηρεσίας ως ναύτη που αποτελεί µέλος της φυλακής γέφυρας. 

 

2. ∆εόντως συµπληρωµένο και θεωρηµένο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης επί του 

Πλοίου για τους Ναυτόπαιδες Καταστρώµατος. 

 

(iii) για τον υποπλοίαρχο («První palubní důstojník»), 

 

Πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωµατικού επικεφαλής φυλακής γέφυρας σε πλοία 

εκτοπίσµατος τουλάχιστον 500 τόνων και δωδεκάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη 

θαλάσσια υπηρεσία µε την ιδιότητα αυτήν. 

 

(iv) για τον πλοίαρχο («Kapitán»), 

 

= Πιστοποιητικό υπηρεσίας ως πλοιάρχου πλοίων εκτοπίσµατος µεταξύ 500 

και 3000 τόνων. 

 

= Πιστοποιητικό ικανότητας Υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσµατος 

τουλάχιστον 3000 τόνων και εξάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη θαλάσσια 

υπηρεσία ως υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσµατος τουλάχιστον 500 τόνων 

και τουλάχιστον εξάµηνη εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία µε την ιδιότητα 

του υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσµατος τουλάχιστον 3000 τόνων. 
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(v) για τον βοηθό µηχανικού («Strojní asistent»), 

 

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών. 

 

2. Ναυτική ακαδηµία ή ναυτικό κολέγιο – τµήµα ναυτικών µηχανικών και 

εξάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία επί πλοίων κατά τη 

διάρκεια των σπουδών. 

 

(vi) για τον µηχανικό αρχηγό της φυλακής («Strojní důstojník»), 

 

Εξάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία ως Μηχανικού για τους 

αποφοίτους ναυτικής ακαδηµίας ή κολεγίου. 

 

(vii) για τον δεύτερο µηχανικό («Druhý strojní důstojník»), 

 

δωδεκάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία ως τρίτου µηχανικού 

σε πλοία µε κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 750 kW. 

 

(viii) για τον πρώτο µηχανικό («První strojní důstojník»), 

 

κατάλληλο πιστοποιητικό υπηρεσίας ως δεύτερου µηχανικού σε πλοία µε κύριους 

κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 3000 kW και εξάµηνη τουλάχιστον θαλάσσια 

υπηρεσία µε την ιδιότητα αυτήν. 
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(ix) για τον ηλεκτρολόγο («Elektrotechnik»), 

 

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών 

 

2. Ναυτική ή άλλη ακαδηµία, σχολή ηλεκτρολόγων µηχανολόγων, ή τεχνική 

σχολή ή κολέγιο ηλεκτρολόγων µηχανολόγων (όλοι οι κύκλοι σπουδών 

πρέπει να συµπληρώνονται µε εξέταση «maturitní zkouška») και 

δωδεκάµηνη τουλάχιστον εγκεκριµένη πρακτική άσκηση στον τοµέα του 

ηλεκτρολόγου µηχανικού. 

 

(x) για τον πρώτο ηλεκτρολόγο («Elektro důstojník»), 

 

1. Ναυτική ακαδηµία ή κολέγιο, σχολή ναυτικών ηλεκτρολόγων µηχανικών ή 

άλλη ακαδηµία ή δευτεροβάθµια σχολή ηλεκτρολόγων µηχανικών· όλοι οι 

κύκλοι σπουδών πρέπει να καταλήγουν σε «maturitní zkouška» ή κρατικές 

εξετάσεις. 

 

2. Εγκεκριµένη θαλάσσια υπηρεσία ως ηλεκτρολόγος 12 τουλάχιστον µηνών 

για τους αποφοίτους ακαδηµίας ή κολεγίου, ή 24 µηνών για τους 

αποφοίτους δευτεροβάθµιας σχολής. 

 

− στη ∆ανία, εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως, που ακολουθούνται από µια 

θεµελιώδη σειρά µαθηµάτων βασικής εκπαιδεύσεως ή/και υπηρεσίας στη θάλασσα 

διάρκειας που ποικίλλει µεταξύ 17 και 36 µηνών και συµπληρώνονται: 

 

(i) για τον αξιωµατικό της φυλακής µε ένα έτος εξειδικευµένης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, 

 

(ii) για τους άλλους µε τρία έτη εξειδικευµένης επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
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− στη Γερµανία, συνολικής διάρκειας µεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαµβάνεται 

τριετής κύκλος βασικών επαγγελµατικών σπουδών και µονοετής πρακτική άσκηση στη 

θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, 

που συµπληρώνεται, ενδεχοµένως, µε εξάσκηση στο επάγγελµα δύο ετών. 

 

− στη Λετονία: 

 

(i) για τον αξιωµατικό ηλεκτρολόγο µηχανικό πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»), 

 

1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών. 

 

2. Αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών και 6 

µηνών, περιλαµβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον 3 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Επιπλέον απαιτείται 

θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 µηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή 

βοηθός ηλεκτρολόγου µηχανικού πλοίου µε ισχύ γεννήτριας άνω των 750 

kW. Η επαγγελµατική εκπαίδευση συµπληρώνεται µε ειδική εξέταση από 

αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το 

Υπουργείο Μεταφορών, 

 

(ii) για τον χειριστή ψυκτικών µηχανηµάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»), 
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1. Πρόσωπο τουλάχιστον 18 ετών. 

 

2. Αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, 

περιλαµβάνει τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον 3 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, απαιτείται 

θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 µηνών ως µηχανικός ψυκτικού 

εξοπλισµού. Η επαγγελµατική εκπαίδευση συµπληρώνεται µε ειδική 

εξέταση από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης 

που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών. 

 

− στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται µε εξετάσεις και συµπληρώνεται, 

ενδεχοµένως, µε πρακτική άσκηση. 

 

− στις Κάτω Χώρες: 

 

(i) για τον κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (µε συµπλήρωµα) («stuurman kleine 

handelsvaart (met aanvulling)»), και το διπλωµατούχο µηχανοδηγό («diploma 

motordrijver»), περιλαµβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική σχολή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που 

ολοκληρώνεται µε περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα µηνών, 

 

(ii) για τον αξιωµατικό συστήµατος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιµανιού VTS («VTS-

functionaris»), συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον τρία έτη ανώτατης επαγγελµατικής εκπαίδευσης («HBO») ή µέσης 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης («MBO»), που ολοκληρώνεται µε σπουδές εθνικής 

και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον δώδεκα 

εβδοµάδες θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιούνται µε εξετάσεις, 

 

και που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς σύµβασης STCW (διεθνής σύµβαση 

του 1978 για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλλοµένων, τη χορήγηση 

πιστοποιητικών ικανότητας και τη χρήση φυλακών). 
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(β) Θαλάσσια αλιεία: 

 

Η εκπαίδευση του: 

 

στη Γερµανία: 

 

− πλοιάρχου BG αλιείας µεγάλης κλίµακας («Kapitän BG/Fischerei»), 

 

− πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης («Kapitän BLK/Fischerei»), 

 

− αξιωµατικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία µεγάλης κλίµακας («Nautischer 

Schiffsoffizier BGW/Fischerei»), 

 

− αξιωµατικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία µικρής κλίµακας («Nautischer 

Schiffsoffizier BK/Fischerei»). 

 

στις Κάτω Χώρες: 

 

− αρχηγού της φυλακής γέφυρας µηχανικού V («stuurman werktuigkundige V»), 

 

− µηχανικού IV αλιευτικού πλοίου («werktuigkundige IV visvaart»), 

 

− αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου («stuurman IV visvaart»), 

 

− αρχηγού της φυλακής γέφυρας µηχανικού VI («stuurman werktuigkundige VI»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση: 

 

− στη Γερµανία, συνολικής διάρκειας µεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαµβάνεται 

τριετής κύκλος βασικών επαγγελµατικών σπουδών και µονοετής πρακτική άσκηση στη 

θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, 

που συµπληρώνεται, ενδεχοµένως, µε εξάσκηση στο επάγγελµα δύο ετών. 
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− στις Κάτω Χώρες, κύκλου σπουδών που ποικίλει µεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευµένη επαγγελµατική σχολή, και 

ολοκληρώνεται µε µια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλµατος δώδεκα µηνών, 

 

και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύµβασης του Torremolinos (διεθνής σύµβαση του 

1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων). 

 

 

4. Τεχνικός τοµέας 

 

Η εκπαίδευση του: 

 

στην Τσεχική ∆ηµοκρατία: 

 

− εγκεκριµένου τεχνικού, εγκεκριµένου οικοδόµου («autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel»), 

 

που αντιστοιχεί σε εννεαετή τουλάχιστον επαγγελµατική κατάρτιση η οποία περιλαµβάνει 4 

έτη δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται µε εξέταση «maturitní 

zkouška» (δευτεροβάθµια τεχνική σχολή) και 5 έτη επαγγελµατικής πείρας που 

ολοκληρώνεται µε εξετάσεις επαγγελµατικών προσόντων για την άσκηση των επιλεγµένων 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στον οικοδοµικό τοµέα (σύµφωνα µε το Νόµο 

αριθ. 50/1976 Sb. (νόµος περί οικοδοµικής) και το Νόµο αριθ. 360/1992 Sb). 

 

− οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drážní vozidlo»), 

 

που αντιστοιχεί σε δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει οκταετή 

τουλάχιστον πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τετραετή τουλάχιστον επαγγελµατική 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση που συµπληρώνεται µε εξετάσεις «maturitní zkouška»και 

ολοκληρώνεται µε κρατικές εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχηµάτων. 
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− τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθµια σχολή µηχανικών ή ηλεκτρονικών, και που 

ολοκληρώνεται µε εξετάσεις «maturitní zkouška». 

 

− εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»), 

 

πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 

τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε θέµατα κυκλοφορίας ή 

µηχανών που ολοκληρώνονται µε εξέταση «maturitní zkouška». 

 

− κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόµο οχηµάτων µε κινητήρα 

(«Kontrolní technik STK»), 

 

πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 

τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης συµπληρώνονται µε 

«maturitní zkouška». Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής πρακτικής· ο 

ενδιαφερόµενος πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό µητρώο και να έχει 

ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον κρατικό τεχνικό διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών 

καθώς και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. 

 

− µηχανικού ελέγχου των εκποµπών αυτοκινήτων («mechanik měření emisí»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης· συµπλήρωση µε εξέταση «maturitní zkouška». Επίσης, ο αιτών 

πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική κατάρτιση 

«µηχανικού ελέγχου των εκποµπών αυτοκινήτων» διάρκειας 8 ωρών και να υποβάλλεται µε 

επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. 
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− πλοιάρχου Κλάσης I («kapitán I. třídy»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και 

ολοκληρώνονται µε εξέταση «maturitní zkouška» και εξετάσεις µετά τις οποίες χορηγείται 

πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελµατική αυτή εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από 

τετραετή επαγγελµατική άσκηση που ολοκληρώνεται µε εξετάσεις. 

 

− συντηρητή µνηµείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor památek, která jsou díly 

uměleckých řemesel»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών εάν πρόκειται για 

πλήρη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση στον τοµέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 

12 ετών σε συναφή τοµέα, συν 5 έτη επαγγελµατικής εµπειρίας σε περίπτωση πλήρους 

δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται µε εξέταση «maturitní zkouška», 

ή 8 έτη επαγγελµατικής πείρας στην περίπτωση δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης που 

καταλήγει σε τελικές εξετάσεις µαθητείας. 

 

− συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι µνηµεία και βρίσκονται σε µουσεία και 

πινακοθήκες, και άλλων αντικειµένων πολιτιστικής αξίας («restaurátor děl výtvarných 

umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 

předmětů kulturní hodnoty»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, συν 5 έτη 

επαγγελµατικής πείρας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης στον 

τοµέα της συντήρησης που ολοκληρώνεται µε εξέταση «maturitní zkouška». 
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− διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης· συµπλήρωση µε εξέταση «maturitní zkouška» και τουλάχιστον 

πενταετή πείρα στον τοµέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

− προϊσταµένου τεχνολογίας εκρηκτικών («Technický vedoucí odstřelů»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης· ολοκλήρωση µε εξέταση «maturitní zkouška», 

 

και ακολουθείται από: 

 

2 έτη ως µηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες δραστηριότητες) και 1 

έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάµηνο ως 

βοηθός µηχανικού ανατινάξεων, 

 

100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της 

αρµόδιας Νοµαρχιακής Αρχής Ορυχείων, 

 

τουλάχιστον έξι µήνες πρακτική εξάσκηση στον τοµέα του προγραµµατισµού και της 

εκτέλεσης ανατινάξεων σηµαντικού µεγέθους, 

 

32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της 

Τσεχικής Αρχής Ορυχείων, 
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στην Ιταλία: 

 

− γεωµέτρη («geometra»), 

 

− αγροτεχνικού («perito agrario»), 

 

που αντιστοιχεί σε κύκλους τεχνικών δευτεροβάθµιων σπουδών συνολικής διάρκειας 13 

τουλάχιστον ετών εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη 

δευτεροβάθµιων σπουδών εκ των οποίων τρία έτη σπουδών µε άξονα το επάγγελµα και που 

πιστοποιούνται µε την εξέταση του τεχνικού «baccalauréat» και συµπληρώνονται: 

 

(i) στην περίπτωση του γεωµέτρη: είτε µε περίοδο πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον 

ετών σε επαγγελµατικό γραφείο, είτε µε επαγγελµατική πείρα πέντε ετών, 

 

(ii) στην περίπτωση των αγροτεχνικών, µε την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής άσκησης 

δύο τουλάχιστον ετών συνοδευόµενης από κρατικές εξετάσεις. 

 

στη Λετονία: 

 

− µηχανικού σιδηροδρόµων βοηθού µηχανοδηγού («vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) 

palīgs»), 

 

πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών· αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 

τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

τουλάχιστον 4 έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Επαγγελµατική κατάρτιση που 

ολοκληρώνεται µε ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό ικανότητας που 

εκδίδεται από αρµόδια αρχή για 5 έτη. 
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στις Κάτω Χώρες: 

 

− δικαστικού επιµελητή («gerechtsdeurwaarder»), 

 

− κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus»), 

 

που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και επαγγελµατικής εκπαίδευσης: 

 

(i) στην περίπτωση του δικαστικού επιµελητή («gerechtsdeurwaarder»), συνολικής 

διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οκτώ 

έτη δευτεροβάθµιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής εκπαίδευσης που 

πιστοποιείται µε κρατικές εξετάσεις και συµπληρώνεται µε τρία έτη θεωρητικής και 

πρακτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

 

(ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprotheticus») 

συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης και τρία 

έτη εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τρία έτη 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης που περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 

οδοντοτεχνίτη και συµπληρώνεται µε τρία έτη εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης στον 

τοµέα της κατασκευής οδοντικών προθέσεων και πιστοποιείται µε εξετάσεις. 
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στην Αυστρία: 

 

− δασολόγου («Förster»), 

 

− παροχής τεχνικών συµβουλών («Technisches Büro»), 

 

− εκµίσθωσης εργασίας («Überlassung von Arbeitskraeften - Arbeitskräften»), 

 

− πράκτορα ευρέσεως εργασίας («Arbeitsvermittlung»), 

 

− συµβούλου επενδύσεων («Vermoegensberater»), 

 

− ιδιωτικού αστυνοµικού («Berufsdetektiv»), 

 

− φύλακα («Bewachungsgewerbe»), 

 

− κτηµατοµεσίτη («Immobilienmakler»), 

 

− διαχειριστή ακινήτων («Immobilienverwalter»), 

 

− οργανωτή οικοδοµικών έργων («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»), 

 

− ινστιτούτου είσπραξης οφειλών («Inkassobüro/Inkassoinstitut»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων 

οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθµιων 

τεχνικών ή εµπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται µε τεχνικές ή εµπορικές εξετάσεις 

επιπέδου λυκείου και συµπληρώνονται µε εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο 

εργασίας που πιστοποιείται µε επαγγελµατικές εξετάσεις. 
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− συµβούλου ασφαλίσεων («Berater in Versicherungsangelegenheiten»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που περιλαµβάνει έξι έτη 

εκπαίδευσης σε διαρθρωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη µαθητείας και 

τρία έτη επαγγελµατικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται µε εξετάσεις. 

 

− αρχιτεχνίτη οικοδόµου/προγραµµατισµός και τεχνικός υπολογισµός («Planender 

Baumeister»), 

 

− αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραµµατισµός και τεχνικός υπολογισµός («Planender 

Zimmermeister»), 

 

που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη 

δευτεροβάθµιων τεχνικών σπουδών και πέντε έτη επαγγελµατικής πρακτικής εκπαίδευσης 

που πιστοποιούνται µε επαγγελµατικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωµα άσκησης 

του επαγγέλµατος και εκπαίδευσης µαθητευόµενων, στο βαθµό που η εν λόγω εκπαίδευση 

σχετίζεται µε το δικαίωµα εκπόνησης κτιριακών µελετών, τεχνικών υπολογισµών και 

επίβλεψης οικοδοµικών έργων («το προνόµιο Μαρία Θηρεσία»). 

 

− εµπορικού λογιστή («Gewerblicher Buchhalter»), δυνάµει του 1994 Gewerbeordnung 

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

 

− ανεξάρτητου λογιστή («Selbständiger Buchhalter»), δυνάµει του 1999 Bundesgesetz 

über die Wirtschaftstreuhandberufe (νόµος του 1999 σχετικά µε τα επαγγέλµατα στον 

τοµέα της δηµόσιας λογιστικής). 
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στην Πολωνία: 

 

− τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόµο οχηµάτων µε κινητήρα σε τοπικό 

σταθµό ελέγχου οχηµάτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji 

kontroli pojazdów ο podstawowym zakresie badań»), 

 

που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση στον τοµέα των αυτοκινήτων και 3 έτη βασικής εκπαίδευσης σε 

σταθµό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά µαθήµατα ελέγχου της κατάστασης των 

αυτοκινήτων – 51 ώρες και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις 

 

− τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόµο οχηµάτων µε κινητήρα σε 

νοµαρχιακό σταθµό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta przeprowadzający badania 

techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»), 

 

που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση στον τοµέα των αυτοκινήτων, και 4 έτη πρακτικής άσκησης σε 

σταθµό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, βασικά µαθήµατα ελέγχου της κατάστασης των 

αυτοκινήτων (51 ώρες) και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις. 

 

− τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόµο οχηµάτων µε κινητήρα σε σταθµό 

ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji 

kontroli pojazdów»), 
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που αντιστοιχεί σε:  

 

(i) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθµια επαγγελµατική 

εκπαίδευση στον τοµέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγµένη τετραετή πρακτική 

εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή 

 

(ii) οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθµια επαγγελµατική 

εκπαίδευση σε τοµέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τοµέα των 

αυτοκινήτων και αποδεδειγµένη οκταετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε 

γκαράζ, συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαµβάνει βασική και 

ειδικευµένη κατάρτιση, µε εξετάσεις µετά από κάθε φάση. 

 

Η διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιµέρους εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο 

ολοκληρωµένης κατάρτισης για τον τεχνικό προσδιορίζονται χωριστά στο κανονισµό του 

Υπουργού Υποδοµών, της 28ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε τις λεπτοµερείς απαιτήσεις 

σχετικά µε τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, θέση 1769). 

 

− διαχειριστή σιδηροδροµικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»), 

 

που αντιστοιχεί σε οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση, µε ειδίκευση σε σιδηροδροµικές µεταφορές και µαθήµατα για 

την προετοιµασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδροµικής κυκλοφορίας 45 ηµερών και 

επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, ή οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή 

δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση µε ειδίκευση σε σιδηροδροµικές µεταφορές και 

µαθήµατα για την προετοιµασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδροµικής κυκλοφορίας 63 

ηµερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. 
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5. Εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Ηνωµένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως National Vocational 

Qualifications ή ως Scottish Vocational Qualifications 

 

Η εκπαίδευση του: 

 

– Εγκεκριµένος/η νοσοκόµος κτηνιατρικής («listed veterinary nurse») 

 

– ηλεκτρολόγου µηχανικού µεταλλείων («mine electrical engineer») 

 

– µηχανολόγου µηχανικού µεταλλείων («mine mechanical engineer») 

 

– ειδικού θεραπευτικής οδόντων («dental therapist») 

 

– ειδικού υγιεινής οδόντων («dental hygienist») 

 

– οπτικού («dispensing optician») 

 

– επιστάτη ασφαλείας µεταλλείων («mine deputy») 

 

– κατ’ επάγγελµα συνδίκου («insolvency practitioner») 

 

– αναγνωρισµένου ειδικού µεταβιβάσεων ακινήτων («licensed conveyancer») 

 

– α′ αξιωµατικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισµών («first mate - 

freight/passenger ships - unrestricted») 

 

– β′ αξιωµατικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισµών («second mate - 

freight/passenger ships - unrestricted») 

 

– γ′ αξιωµατικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισµών («third mate - freight / 

passenger ships unrestricted») 
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– αξιωµατικού καταστρώµατος - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισµών («deck 

officer - freight/passenger ships - unrestricted») 

 

– µηχανικού εµπορικού ναυτικού β′ τάξεως φορτηγά/επιβατηγά πλοία - περιοχή 

δραστηριότητας απεριόριστη («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited 

trading area») 

 

– τεχνικού ειδικευµένου στη διαχείριση αποβλήτων («certified technically competent 

person in waste management») 

 

που οδηγούν σε τίτλους οι οποίοι αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications 

(NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και 

τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National Framework of Vocational Qualifications του 

Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: 

 

– επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης διαφόρων καθηκόντων ευρέως φάσµατος σε ποικίλες 

καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα 

ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονοµία είναι σηµαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου 

αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων. 

 

– επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσµατος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών 

καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις µε ιδιαίτερα σηµαντική προσωπική ευθύνη 

και αυτονοµία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για 

την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Κατάλογος των νοµοθετικώς κατοχυρωµένων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που µνηµονεύονται 

στο άρθρο 13, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο 

 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο: 

 

Οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι οι οποίοι οδηγούν στην απόκτηση τίτλων 

που αναγνωρίζονται ως National Vocational Qualifications (NVQs) ή που αναγνωρίζονται στη 

Σκωτία ως Scottish Vocational Qualifications, και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του National 

Framework of Vocational Qualifications του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: 

 

− Επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσµατος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες 

καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα 

ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονοµία είναι σηµαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού 

συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων. 

 

− Επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσµατος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών 

καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις µε ιδιαίτερα σηµαντική προσωπική ευθύνη και 

αυτονοµία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την 

εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα. 
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Στη Γερµανία: 

 

Οι ακόλουθοι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι: 

 

− Οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι προπαρασκευαστικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι για τα 

επαγγέλµατα των τεχνικών βοηθών («technische(r) Assistent(in)»), των εµπορικών βοηθών 

(«kaufmännische(r) Assistent(in)»), των κοινωνικών επαγγελµάτων («soziale Berufe») καθώς 

και για το επάγγελµα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και ορθοφωνίας («staatlich geprüfte(r) 

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»), ελάχιστης συνολικής διάρκειας 13 ετών, που 

απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης («mittlerer 

Bildungsabschluss») και που περιλαµβάνουν: 

 

(i) είτε τουλάχιστον τριετή 1 επαγγελµατική εκπαίδευση σε ειδικευµένη σχολή 

(«Fachschule») που πιστοποιείται µε εξετάσεις, και συµπληρώνεται ενδεχοµένως µε 

µονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης µε εξετάσεις 

 
(ii) είτε τουλάχιστον δυόµισι έτη σε ειδικευµένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιούνται 

µε εξετάσεις και συµπληρώνονται µε άσκηση του επαγγέλµατος επί έξι τουλάχιστον 
µήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον µήνες σε αναγνωρισµένο ίδρυµα 

 
(iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευµένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιούνται µε 

εξετάσεις και συµπληρώνονται µε άσκηση του επαγγέλµατος επί ένα τουλάχιστον έτος 
ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε αναγνωρισµένο ίδρυµα. 

                                                 
1 Η ελάχιστη διάρκεια µπορεί να µειωθεί από τρία σε δύο έτη εάν ο ενδιαφερόµενος κατέχει 

τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο πανεπιστήµιο («Abitur»), δηλαδή δεκατρία 
έτη προγενέστερων σπουδών, ή τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο 
«Fachhochschule» («Fachhochschulreife»), δηλαδή δώδεκα έτη προγενέστερων σπουδών. 
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− Οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι («staatlich geprüfte(r)») για τεχνικούς 
(«Techniker(in)»), οικονοµολόγους επιχειρήσεων («Betriebswirt(in)»), σχεδιαστές 
(«Gestalter(in)») και οικογενειακούς βοηθούς («Familienpfleger(in)»), ελάχιστης συνολικής 
διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής 
φοίτησης ή ανάλογης εκπαίδευσης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την 
επιτυχή ολοκλήρωση µιας εκπαίδευσης σε επαγγελµατική σχολή («Berufsschule») ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών και που περιλαµβάνουν, µετά από άσκηση του επαγγέλµατος επί 
τουλάχιστον δύο έτη, εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή 
εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας. 

 

− Οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι και οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένοι 
συνεχείς κύκλοι σπουδών, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν, κατά 
γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (τουλάχιστον 
εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (εν γένει τριετούς διάρκειας) και που 
περιλαµβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του επαγγέλµατος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν 
γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την 
προπαρασκευή των οποίων λαµβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά µέτρα εκπαίδευσης είτε 
παράλληλα µε την άσκηση του επαγγέλµατος (τουλάχιστον 1.000 ωρών) είτε µε πλήρη 
παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον). 

 

Οι γερµανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη κατάλογο των κύκλων 

εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτηµα. 
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Στις Κάτω Χώρες: 

 

− Νοµοθετικώς κατοχυρωµένη εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που 

προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και 

τέσσερα έτη είτε µέσης γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης («MAVO») είτε 

προπαρασκευαστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης («VBO») ή γενικής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, και που απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή 

τετραετούς διάρκειας σε σχολή µέσης επαγγελµατικής εκπαίδευσης («MBO»), που 

πιστοποιούνται µε εξετάσεις. 

 

− Νοµοθετικώς κατοχυρωµένη εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16 ετών, που 

προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και 

προπαρασκευαστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης («VBO») ή ανώτερου επιπέδου γενικής 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την 

ολοκλήρωση επαγγελµατικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστηµα 

µαθητείας, εκ των οποίων τουλάχιστον µία ηµέρα την εβδοµάδα θεωρητικής διδασκαλίας σε 

σχολή και τις υπόλοιπες ηµέρες πρακτική εκπαίδευση σε κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε 

επιχείρηση, που πιστοποιείται µε εξετάσεις δευτεροβάθµιου ή τριτοβάθµιου επιπέδου. 

 

Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη κατάλογο των κύκλων 

εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτηµα. 
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Στην Αυστρία: 

 

− Εκπαίδευση σε ανώτατες επαγγελµατικές σχολές («Berufsbildende Höhere Schulen») και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα γεωργίας και δασοκοµίας («Höhere Land- und 

Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), συµπεριλαµβανοµένων ειδικών τύπων («einschließlich 

der Sonderformen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νοµοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. 

 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των 

οποίων πέντε έτη επαγγελµατικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται µε τελική εξέταση, η 

επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελµατικής επάρκειας. 

 

− Εκπαιδευτικοί κύκλοι σε σχολές αρχιτεχνιτών («Meisterschulen»), τάξεις αρχιτεχνιτών 

(«Meisterklassen»), σχολές αρχιτεχνιτών βιοµηχανίας («Werkmeisterschulen») ή σχολές 

οικοδόµων («Bauhandwerkerschulen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων 

καθορίζονται από νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. 
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Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κύκλοι έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των 

οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε επιχείρηση και 

παράλληλα σε επαγγελµατική σχολή («Berufsschule»), πιστοποιούνται µε εξετάσεις και 

συµπληρώνονται µε την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους 

σε σχολή αρχιτεχνιτών («Meisterschule»), τάξεις αρχιτεχνιτών («Meisterklassen»), σχολή 

αρχιτεχνιτών βιοµηχανίας («Werkmeisterschule») ή σχολή οικοδόµων 

(«Bauhandwerkerschule»). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της 

εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συµπεριλαµβανοµένων των περιόδων πρακτικής 

εξάσκησης, που είτε προηγούνται της εκπαίδευσης στα εν λόγω ιδρύµατα είτε συνοδεύονται 

από σπουδές µερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών). 

 

Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη κατάλογο των εκπαιδευτικών 

κύκλων που καλύπτονται από το παρόν παράρτηµα. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε τις κατηγορίες επαγγελµατικής πείρας 

οι οποίες µνηµονεύονται στα άρθρα 17, 18 και 19 

 

Κατάλογος Ι 

 

Κλάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

69/77/ΕΟΚ, καθώς και από τις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ και 82/489/ΕΟΚ 

1 

Οδηγία 64/427/ΕΟΚ 

 

(Οδηγία απελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ) 

Ονοµατολογία ΟΒΕΚ (που αντιστοιχεί στις κλάσεις 23-40 ∆ΤΤΒ) 

 

Κλάση 23 Κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία 
 

232 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από έριο 
 

233 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από βάµβακα 
 

234 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από µέταξα 
 

235 Μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών υλικών από λινό και κάνναβη 
 

236 Βιοµηχανία άλλων κλωστοϋφαντουργικών ινών (ινδική κάνναβη, σκληρές 
ίνες κ.λπ.), σχοινοποιία 

 
237 Πιλοποιία 

 
238 Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισµα) 

 
239 Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιοµηχανίες 
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Κλάση 24 Κατασκευή υποδηµάτων, άλλων ειδών ιµατισµού, κλινοσκεπασµάτων 
 

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

 
242 Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδηµάτων 

 
243 Κατασκευή ειδών ιµατισµού (εκτός από γούνες) 

 
244 Κατασκευή στρωµάτων και κλινοσκεπασµάτων 

 
245 Βιοµηχανίες κατεργασίας δερµάτων και γουναρικών 

 
Κλάση 25 Βιοµηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιοµηχανιών ξύλινων επίπλων) 
 

251 Πριόνισµα και βιοµηχανική παρασκευή ξύλου 
 

252 Κατασκευή ηµι-ετοίµων προϊόντων ξύλου 
 

253 Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδοµικών στοιχείων και δαπέδων 
 

254 Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών 
 

255 Κατασκευή άλλων έργων από ξύλο (εκτός από έπιπλα) 
 

259 Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών 
 
Κλάση 26 260 Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων 
 
Κλάση 27 Βιοµηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικειµένων 
 

271 Κατασκευή χαρτοµάζης, χάρτου και χαρτονιού 
 

272 Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειµένων εκ χαρτοµάζης 
 
Κλάση 28 280 Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόµενες βιοµηχανίες 
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Κλάση 29 Βιοµηχανία δερµάτων 
 

291 Βυρσοδεψία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρµατος 
 

292 Κατασκευή δερµατίνων ειδών και άλλων παροµοίων 
 
Ex Κλάση 30 Βιοµηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και 

αµυλωδών προϊόντων 
 

301 Επεξεργασία καουτσούκ και αµιάντου 
 

302 Επεξεργασία πλαστικών υλών 
 

303 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 
 
Ex Κλάση 31 Χηµική Βιοµηχανία 
 

311 Κατασκευή βασικών χηµικών προϊόντων και κατασκευή µε περαιτέρω 
πλέον ή µη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων 

 
312 Ειδικευµένη κατασκευή χηµικών προϊόντων προοριζοµένων κυρίως για 

βιοµηχανική και γεωργική χρήση (περιλαµβάνεται η κατασκευή 
βιοµηχανικών λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία 
περιλαµβάνεται στην οµάδα 312 ∆ΤΤΒ) 
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313 Ειδικευµένη κατασκευή χηµικών προϊόντων προοριζοµένων κυρίως για 

οικιακή και διοικητική χρήση [εκτός από τα ιατρικά και φαρµακευτικά 

προϊόντα (ex οµάδα 319 ∆ΤΤΒ)] 

 

Κλάση 32 320 Βιοµηχανία Πετρελαίου 

 

Κλάση 33 Κατασκευή προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευµάτων 

 

331 Κατασκευή υλικών ανοικοδοµήσεως εξ οπτής γης 

 

332 Υαλουργία 

 

333 Κατασκευή κεραµικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυρίµαχων υλικών 

 

334 Κατασκευή τσιµέντου, ασβέστου και γύψου 

 

335 Κατασκευή υλικών ανοικοδοµήσεως από µπετόν, τσιµέντο και γύψο 

 

339 Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευµάτων 

 

Κλάση 34 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και µη σιδηρούχων 

µετάλλων 

 

341 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ περιλαµβανοµένων των 

εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγµένων σε χαλυβουργείο) 

 

342 Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων 

 

343 Συρµατουργία, ψυχρή έλαση, κατεργασία εν ψυχρώ 

 

344 Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία µη σιδηρούχων µετάλλων 

 

345 Χυτήρια σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων 
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Κλάση 35 Κατασκευή έργων εκ µετάλλου (εκτός από µηχανές και µηχανήµατα µεταφορών) 

 

351 Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια µήτρας, βαρεία πίεση 

 

352 ∆ευτερογενής µεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των µετάλλων 

 

353 Μεταλλικές κατασκευές 

 

354 Κατασκευή λεβήτων δεξαµενών και άλλων ειδών φανοποιίας 

 

355 Κατασκευή εργαλείων και ετοίµων ειδών εκ µετάλλου εκτός ηλεκτρικού 

εξοπλισµού 

 

359 Βοηθητικές µηχανολογικές δραστηριότητες 

 

Κλάση 36 Κατασκευή µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων 

 

361 Κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων και ελκυστήρων 

 

362 Κατασκευή µηχανών γραφείου 

 

363 Κατασκευή εργαλειοµηχανών για την επεξεργασία των µετάλλων, των 

εργαλείων και των εργαλείων για µηχανές 

 

364 Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών µηχανών και των εξαρτηµάτων τους, 

κατασκευή ραπτοµηχανών 

 

365 Κατασκευή µηχανηµάτων και εξοπλισµού για τις βιοµηχανίες τροφών, για 

τις χηµικές βιοµηχανίες και για τις συνδεδεµένες µε αυτές 

 

366 Κατασκευή εξοπλισµού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για τη 

βιοµηχανία δοµικών κατασκευών· κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) 

και διεκπεραιώσεως εµπορευµάτων 
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367 Κατασκευή οργάνων µεταδόσεως 

 

368 Κατασκευή άλλων ειδικών µηχανηµάτων 

 

369 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

 

Κλάση 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών· ηλεκτρολογικά 

 

371 Κατασκευή ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων 

 

372 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού (κινητήρων, γεννητριών, 

µετασχηµατιστών, διακοπτών, συσκευών βιοµηχανικής χρήσεως κ.λπ.) 

 

373 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού για άµεση χρήση 

 

374 Κατασκευή εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, µετρητών και άλλων οργάνων 

µετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισµού 

 

375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, 

ηλεκτρο-ακουστικών ειδών 

 

376 Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως 

 

377 Κατασκευή λαµπτήρων και φωτιστικών 

 

378 Κατασκευή µπαταριών και συσσωρευτών 

 

379 Επισκευή, συναρµολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων  
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Ex Κλάση 38 Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών 
 

383 Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 
 
384 Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 

ποδηλάτων 
 
385 Κατασκευή µοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών τους 
 
389 Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών µη αλλαχού ταξινοµούµενη 

 
Κλάση 39 ∆ιάφορες µεταποιητικές βιοµηχανίες 
 

391 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων µετρήσεως και ελέγχου 
 
392 Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρµογών 

(εκτός από ορθοπεδικά παπούτσια) 
 
393 Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού 
 
394 Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου 
 
395 Κοσµηµατοποιία, χρυσοχοΐα και κατεργασία πολύτιµων λίθων 
 
396 Κατασκευή και επισκευή µουσικών οργάνων 
 
397 Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών 
 
399 Λοιπές µεταποιητικές βιοµηχανίες 
 

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

(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/365/ΕΟΚ) 

Ονοµατολογία ΟΒΕΚ 

Κλάση 20A 200 Βιοµηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών 

 

20B Βιοµηχανίες τροφίµων (εκτός της βιοµηχανίας παρασκευής ποτών) 
 

201 Σφαγή ζώων, προετοιµασία και διατήρηση κρέατος 
 
202 Βιοµηχανία γάλακτος 
 
203 Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών 
 
204 Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων 
 
205 Επεξεργασία σπόρων 
 
206 Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιµαδιών και µπισκότων 
 
207 Βιοµηχανία ζάχαρης 
 
208 Βιοµηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισµάτων 
 
209 Παρασκευή διαφόρων τροφίµων 
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Κλάση 21  Βιοµηχανία παρασκευής ποτών 
 

211 Βιοµηχανία αιθυλικών οινοπνευµάτων ζυµώσεως, µαγιάς και 
οινοπνευµατωδών ποτών 

 
212 Βιοµηχανία οίνου και παρόµοιων οινοπνευµατωδών χωρίς βύνη 
 
213 Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας 
 
214 Βιοµηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων 

 
Ex 30 Βιοµηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και 

αµυλώδη προϊόντα 
 

304 Βιοµηχανία αµυλωδών προϊόντων 
 
 

3 
Οδηγία 82/489/ΕΟΚ 

 
Ονοµατολογία ∆ΤΤΒ 

 
Ex 855 Κοµµωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόµου και των επαγγελµατικών 

σχολών αισθητικής) 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 10 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C I   EL 

Κατάλογος ΙΙ 

 

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

1 

Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1) 

Ονοµατολογία ∆ΤΤΒ 

Ex 04 Αλιεία 

 

043 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων 

 

Ex 38 Κατασκευή υλικού µεταφορών 

 

381 Ναυπηγική και επισκευή πλοίων 

 

382 Κατασκευή σιδηροδροµικού υλικού 

 

386 Κατασκευή αεροπλάνων (συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής 

διαστηµικού υλικού) 

 

Ex 71 Βοηθητικές δραστηριότητες µεταφορών και δραστηριότητες διάφορες των 

µεταφορών που υπάγονται στις ακόλουθες οµάδες 

 

 

Ex 711 Εκµετάλλευση κλιναµαξών (wagons-lits) και βαγονιών-εστιατορίων 

(wagons-restaurants)· συντήρηση σιδηροδροµικού υλικού εντός 

εργαστηρίων επισκευής, καθαρισµός βαγονιών  

 

Ex 712 Συντήρηση υλικού αστικής, ηµιαστικής και υπεραστικής µεταφοράς 

ταξιδιωτών 
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Ex 713 Συντήρηση άλλου υλικού οδικής µεταφοράς ταξιδιωτών (όπως 

αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λπ.) 

 

Ex 714 Εκµετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών µεταφορών 

(όπως οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες µε διόδια, οδικοί σταθµοί, 

χώροι σταθµεύσεως, σταθµοί λεωφορείων και τραµ) 

 

Ex 716 Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως 

εκµετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιµένων και άλλων 

εγκαταστάσεων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυµούλκηση και 

πλοήγηση στους λιµένες, επισήµανση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων 

και άλλες ανάλογες δραστηριότητες, όπως διάσωση πλοίων, 

ρυµούλκηση, εκµετάλλευση αγκυροβολίων για λέµβους) 

 

73  Επικοινωνίες: ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 

 

Ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες 

 

854 Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία 

 

Ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εµπορική 

φωτογραφία, εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου 

φωτογράφου 

 

Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες µη αλλαχού ταξινοµούµενες (µόνο 

συντήρηση και καθαρισµός ακινήτων ή χώρων) 
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2 

 

Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 6: όταν η δραστηριότητα θεωρείται βιοµηχανική ή βιοτεχνική) 

 

Ονοµατολογία ∆ΤΤΒ 

 

Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων 

 

α) − αγορά και πώληση εµπορευµάτων : 

- από τους πλανόδιους εµπόρους (ex οµάδα 612 ∆ΤΤΒ) 

 

– αγορά και πώληση εµπορευµάτων στις στεγασµένες αγορές εκτός των µονίµων στο 

έδαφος εγκατεστηµένων και στις υπαίθριες αγορές. 

 

β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείµενο µεταβατικών µέτρων που έχουν ήδη 

υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν 

 

3 

Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 3) 

 

Οµάδες 718 και 720 της ονοµατολογίας ∆ΤΤΒ 

Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: 

 

– στην οργάνωση, παρουσίαση και πώληση, κατ’ αποκοπή ή µε προµήθεια, των µεµονωµένων 

ή συνδυασµένων τµηµάτων ενός ταξιδίου ή µιας διαµονής (µεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, 

εκδροµές κλπ.), ανεξαρτήτως της αιτίας της µετακινήσεως [άρθρο 2, σηµείο B υπό α)] 

 

– στη διενέργεια διαµεσολαβητικών πράξεων µεταξύ των ασκούντων επιχειρήσεις παντός 

είδους µεταφορών και των ατόµων που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εµπορευµάτων, 

καθώς και στην πραγµατοποίηση διαφόρων συναφών εργασιών: 
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αα) µε τη σύναψη συµβάσεων µε τους επιχειρηµατίες µεταφορών για λογαριασµό των 

εντολέων τους 

 

ββ) µε την επιλογή του είδους της µεταφοράς, της επιχειρήσεως, και του δροµολογίου, που 

θεωρούνται οι πλέον συµφέροντες για τον εντολέα 

 

γγ) µε την προετοιµασία της µεταφοράς από τεχνική άποψη (π.χ. συσκευασία απαραίτητη 

για τη µεταφορά), µε την πραγµατοποίηση διαφόρων δευτερευουσών εργασιών κατά τη 

διάρκεια της µεταφοράς (π.χ. µε την εξασφάλιση του ανεφοδιασµού σε πάγο των 

ψυκτικών βαγονιών) 

 

δδ) µε τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται µε τη µεταφορά, όπως η 

σύνταξη της φορτωτικής· µε το συνδυασµό ή το διαχωρισµό των αποστολών 

 

εε) µε το συντονισµό των διαφόρων φάσεων µιας µεταφοράς, εξασφαλίζοντας τη 

διαµετακόµιση, την επαναποστολή, τη µεταφόρτωση και τις διάφορες τερµατικές 

εργασίες 

 

στ) µε την παροχή φορτίου στους µεταφορείς και µεταφορικών δυνατοτήτων στα άτοµα 

που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εµπορευµάτων: 

 

– στον υπολογισµό των µεταφορικών εξόδων, και τον έλεγχο του λογαριασµού των 

εξόδων 

 

– στην πραγµατοποίηση ορισµένων διαβηµάτων µόνιµου ή ευκαιριακού 

χαρακτήρα, εξ ονόµατος και για λογαριασµό εφοπλιστή ή θαλάσσιου µεταφορέα 

(προς τις λιµενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασµού του πλοίου, κλπ.). 

 

[∆ραστηριότητες του άρθρου 2, σηµείο A υπό α), β) και δ)]. 
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Κατάλογος IΙΙ 

Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ, 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ, 70/523/ΕΟΚ και 

82/470/ΕΟΚ 

 

1 

 

Οδηγία 64/222/ΕΟΚ 

 

(Οδηγίες απελευθέρωσης: 64/223/ΕΟΚ και 64/224/ΕΟΚ) 

 

1. Μη µισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εµπόριο µε εξαίρεση το χονδρικό 

εµπόριο των φαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των 

παθογόνων ουσιών και του άνθρακα (ex οµάδα 611). 

 

2. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού εξουσιοδοτηµένου δυνάµει µιας ή 

περισσοτέρων εντολών να προετοιµάζει ή να προβαίνει σε εµπορικές συναλλαγές επ’ ονόµατι 

και για λογαριασµό τρίτου. 

 

3. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού, ο οποίος χωρίς να έχει διαρκή 

εξουσιοδότηση, φέρει σε επαφή πρόσωπα που επιθυµούν να συµβληθούν απευθείας ή 

προετοιµάζει τις εµπορικές συναλλαγές τους ή υποβοηθεί τη σύναψή τους. 

 

4. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού, ο οποίος προβαίνει επ’ ονόµατί του σε 

εµπορικές συναλλαγές για λογαριασµό τρίτου. 

 

5. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού, ο οποίος πραγµατοποιεί χονδρικές 

πωλήσεις µε πλειστηριασµό για λογαριασµό τρίτου. 

 

6. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού που ζητεί παραγγελίες µεταβαίνων από 

οικία σε οικία. 

 

7. ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται κατ’ επάγγελµα από µισθωτό 

διαµεσολαβητή στην υπηρεσία µιας ή περισσοτέρων εµπορικών, βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων. 
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Οδηγία 68/364/ΕΟΚ 
 

(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/363/ΕΟΚ) 
 
Ex οµάδα 612 ∆ΤΤΒ: Λιανικό εµπόριο 
 
Εξαιρούµενες δραστηριότητες: 

 
012 Εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων 
 
640 Συναλλαγές επί ακινήτων, εκµισθώσεις 
 
713 Εκµίσθωση αυτοκινήτων, αµαξών και αλόγων 
 
718 Εκµίσθωση αµαξοστοιχιών και βαγονιών 
 
839 Εκµίσθωση µηχανολογικού εξοπλισµού γραφείων 
 
841 Κρατήσεις θέσεων κινηµατογράφου και εκµίσθωση κινηµατογραφικών 

ταινιών 
 
842 Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκµίσθωση θεατρικού εξοπλισµού 
 
843 Εκµίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και µηχανηµάτων τυχερών παιγνίων µε 

κερµατοδέκτη 
 
853 Εκµίσθωση επιπλωµένων δωµατίων 
 
854 Εκµίσθωση οικιακού ρουχισµού 
 
859 Εκµίσθωση ρουχισµού 
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Οδηγία 68/368/ΕΟΚ 
 

(Οδηγία απελευθέρωσης: 68/367/ΕΟΚ) 
 

Ονοµατολογία ∆ΤΤΒ 
 
Ex κλάση 85 ∆ΤΤΒ 
 
1. Εστιατόρια και καταστήµατα καταναλώσεως ποτών (οµάδα 852 ∆ΤΤΒ). 
 
2. Ξενοδοχεία επιπλωµένα και παρεµφερή καταστήµατα, χώροι κατασκηνώσεως (οµάδα 853 

∆ΤΤΒ). 
 

4 
 

Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (άρθρο 7) 
 

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

σηµείο 1 του παρόντος παραρτήµατος). 
 

Ονοµατολογία ∆ΤΤΒ 
 

Ex 62 Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα 
 
Ex 620 Πρακτορεία επί θεµάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανοµής τελών 

 
Ex 71 Μεταφορές 

 
Ex 713 Οδική µεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγµατοποιούµενων µε 

αυτοκίνητα οχήµατα 
 

Ex 719 Εκµετάλλευση αγωγών προοριζοµένων για µεταφορά υγρών 
υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χηµικών προϊόντων 
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Ex 82 Υπηρεσίες παρεχόµενες στο κοινωνικό σύνολο 

 

827 Βιβλιοθήκες, µουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι 

 

Ex 84 Υπηρεσίες αναψυχής 

 

843 Υπηρεσίες αναψυχής µη αλλαχού ταξινοµούµενες: 

 

– αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών 

συναντήσεων κ.λπ.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών 

διδασκάλων 

 

– δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδροµιών, χώροι παιγνίων, 

ιπποδρόµια κ.λπ.) 

 

– άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, 

άλλες διασκεδάσεις κ.λπ.) 

 

Ex 85 Προσωπικές υπηρεσίες 

 

Ex 851 Οικιακές υπηρεσίες 

 

Ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόµου εκτός των 

δραστηριοτήτων ποδοκόµου, επαγγελµατικές σχολές αισθητικής και 

κοµµωτικής 
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Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες µη αλλαχού ταξινοµούµενες εκτός των 

δραστηριοτήτων των αθλητικών και παραϊατρικών µασέρ και οδηγών των 
ορέων, κατατασσόµενων ως ακολούθως: 
 
– απολύµανση και καταπολέµηση των βλαβερών ζώων 
 
– ενοικίαση ενδυµάτων και φύλαξη αντικειµένων 
 
– γραφεία συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες 
 
– δραστηριότητες µαντικής και εικασιών 
 
– υγειονοµικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες 
 
– γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων 
 
– οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερµηνείς 
 

5 
 

Οδηγία 75/369/ΕΟΚ (άρθρο 5) 
 
Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
 
α) αγορά και πώληση εµπορευµάτων: 
 

– από τους πλανόδιους εµπόρους (ex οµάδα 612 ∆ΤΤΒ) 
 

– στις στεγασµένες αγορές εκτός των µονίµων στο έδαφος εγκατεστηµένων και στις 
υπαίθριες αγορές 

 
β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείµενο µεταβατικών µέτρων που έχουν ήδη 

υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν 
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Οδηγία 70/523/ΕΟΚ 

 

Μη µισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εµπόριο άνθρακα και στις 

διαµεσολαβητικές δραστηριότητες στο εµπόριο άνθρακα (ex οµάδα 6112, ονοµατολογία ∆ΤΤΒ) 

 

7 

 

Οδηγία 82/470/ΕΟΚ (άρθρο 6, παράγραφος 2) 

 

[∆ραστηριότητες που µνηµονεύονται στο άρθρο 2, σηµείο A υπό γ) και ε), σηµείο B υπό β), σηµεία 

Γ και ∆ ] 

 

Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: 

– στη µίσθωση βαγονιών ή αµαξών σιδηροδρόµου για τη µεταφορά ατόµων ή εµπορευµάτων 

– στη µεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων 

– στην προετοιµασία, τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη των συµβάσεων για τη µεταφορά 

µεταναστών 

– στην παραλαβή κάθε είδους αντικειµένου ή εµπορεύµατος για αποθήκευση, για λογαριασµό 

του καταθέτη, υπό τελωνειακό ή µη καθεστώς, σε αποθήκες, γενικές αποθήκες, χώρους 

αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάµους αποθηκεύσεως, σιρούς, κλπ. 

– στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το αντικείµενο ή το 

εµπόρευµα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση 

– στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που έχουν δοθεί για 

προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, ή είτε κατά τη µετακόµιση προς ή από την 

αγορά 

– στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης των αυτοκινήτων 

– στη µέτρηση, ζύγιση, ογκοµετρική εκτίµηση των εµπορευµάτων. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

Αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης 

 

V.1 Ιατροί 
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5.1.1. Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης Ηµεροµηνία αναφοράς 

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20 ∆εκεµβρίου 1976 

Česká 
republika 

Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení ο státní rigorózní zkoušce 1 Μαΐου 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

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

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der 
Tätigkeit als Arzt im Praktikum 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1 Μαΐου 2004 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής  – Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου,  
– Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα 

Ιατρικής Πανεπιστηµίου 

 1 Ιανουαρίου 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1 Ιανουαρίου 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20 ∆εκεµβρίου 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 ∆εκεµβρίου 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1 Μαΐου 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1 Μαΐου 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1 Μαΐου 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 ∆εκεµβρίου 
1976 

 
Magyar-
ország 

Általános orvos oklevél 
doctor medicinae univer- 
sae, abbrev.: (dr. med. univ.) 

Egyetem  1 Μαΐου 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1 Μαΐου 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20 ∆εκεµβρίου 
1976 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1 Ιανουαρίου 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem «lekarza» 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1 Μαΐου 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1 Ιανουαρίου 1986 

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

Univerza  1 Μαΐου 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «doktor medicíny» 
(«MUDr.») 

Vysoká škola  1 Μαΐου 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1 Ιανουαρίου 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 Ιανουαρίου 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 ∆εκεµβρίου 1976 
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5.1.2. Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Ηµεροµηνία αναφοράς 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Česká 
republika 

Diplom ο specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 Μαΐου 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20 ∆εκεµβρίου 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 ∆εκεµβρίου 1976 
Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 Μαΐου 2004 

1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 
2. Νοµαρχία 

1 Ιανουαρίου 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 Ιανουαρίου 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 ∆εκεµβρίου 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20 ∆εκεµβρίου 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 Μαΐου 2004 
Latvija «Sertifikāts»–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 Μαΐου 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1 Μαΐου 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 ∆εκεµβρίου 1976 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Ηµεροµηνία αναφοράς 

Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1 Μαΐου 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 Μαΐου 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20 ∆εκεµβρίου 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 Ιανουαρίου 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 Μαΐου 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1 Ιανουαρίου 1986 

Slovenija Potrdilo ο opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 Μαΐου 2004 

Slovensko Diplom ο špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 Μαΐου 2004 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1 Ιανουαρίου 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 Ιανουαρίου 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 ∆εκεµβρίου 1976 
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5.1.3. Ονοµασίες εκπαιδεύσεων ειδικευµένων ιατρών 

 

 Αναισθησιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Γενική χειρουργική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αναισθησιολογία Χειρουργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurgija Generali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Νευροχειρουργική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Γυναικολογία – Μαιευτική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευροχειρουργική  Μαιευτική-Γυναικολογία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurgija Ostetricja u Ginekologija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Εσωτερική ιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Οφθαλµολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθολογία Οφθαλµολογία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθολογία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Medicina Interna Oftalmologija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Ωτορινολαρυγγολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Παιδιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatria y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringologija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
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Ιατρική των αναπνευστικών οδών 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Ουρολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιολογία- Πνευµονολογία  Ουρολογία 
España Neumologia Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Medicina Respiratorja Urologija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ορθοπεδική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Παθολογική ανατοµική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθοπεδική Παθολογική Ανατοµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurgija Ortopedika Istopatologija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 13 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 

Νευρολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Ψυχιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newrologija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Ραδιοδιαγνωστική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Ραδιοθεραπευτική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjologija Onkologija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia I diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Πλαστική χειρουργική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Κλινική βιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρουργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurgija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Μικροβιολογία - βακτηριολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Βιολογική χηµεία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Ιατρική Βιοπαθολογία 

2. Μικροβιολογία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijologija Patologija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Ανοσολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χειρουργική θώρακος 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunologija Kirurgija Kardjo-Toracika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 
Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 5: 
* 1η Ιανουαρίου 1983 
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Χειρουργική παίδων 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Αγγειοχειρουργική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρουργική Παίδων  Αγγειοχειρουργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurgija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 5: * 1η Ιανουαρίου 1983 
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Καρδιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Γαστρεντερολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjologija Gastroenterologija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Ρευµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Γενική αιµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατολογία Αιµατολογία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatologija  Ematologija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
 


	HJJHUUIUIIUIU: PART.2


