
  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
2004 2009 

Έγγραφο συνόδου 

C6-0008/2005 
2002/0061(COD) 

EL 
13/01/2005 
 
 
 

Κοινή θέση 
 
 
Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 21 ∆εκεµβρίου 2004 για τη θέσπιση 
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναγνώριση 
των επαγγελµατικών προσόντων 
 
 
 
 
 
 
  Έγγρ. 13781/2/2004 
  δηλώσεις 
  15501/2004   
  COM(2004)0853 

 
 

EL EL 





 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 

Ενδοκρινολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinologija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Νευρολογία – ψυχιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

∆ερµατολογία - αφροδισιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejologija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 5: 
* 1η Αυγούστου 1987, εξαιρουµένων των προσώπων που είχαν αρχίσει την εκπαίδευση πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία 
** 31 ∆εκεµβρίου 1971 
*** Οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν χορηγούνται πλέον για τους εκπαιδευτικούς κύκλους που έχουν αρχίσει πριν από την 5η Μαρτίου 1982 
****  9 Ιουλίου 1984 
  



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 23 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 

Ραδιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Παιδοψυχιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτινολογία – Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική 
España Electroradiologia  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 5: 
*  3 ∆εκεµβρίου 1971 
** Οι τίτλοι εκπαίδευσης δεν χορηγούνται πλέον για τους εκπαιδευτικούς τίτλους που έχουν αρχίσει πριν από την 5η Μαρτίου 1982 
*** 8 Ιουλίου 1984 
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Γηριατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Νεφρολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρολογία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Gerjatrija Nefrologija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Μεταδοτικές ασθένειες 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
∆ηµόσια υγεία και κοινωνική ιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική ιατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Sahha Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Φαρµακολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Ιατρική της εργασίας 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Ιατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali 
Nederland  Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Αλλεργιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Πυρηνική ιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Medicina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική 
εκπαίδευση ιατρού) 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Česká 
republika 

Diplom ο specializaci «všeobecné lékařství Všeobecný lékař 1η Μαΐου 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge  i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1η Μαΐου 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Ιατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31 ∆εκεµβρίου 1994 
España Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 ∆εκεµβρίου 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 ∆εκεµβρίου 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1η Μαΐου 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1η Μαΐου 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1η Μαΐου 2004 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία 

αναφοράς 
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1η Μαΐου 2004 

Malta Tabib tal-familja Medicina tal-familja 1η Μαΐου 2004 
Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 ∆εκεµβρίου 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1η Μαΐου 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31 ∆εκεµβρίου 1994 
Slovenija Potrdilo ο opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1η Μαΐου 2004 

Slovensko Diplom ο špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo» Všeobecný lekár 1η Μαΐου 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31 ∆εκεµβρίου 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 ∆εκεµβρίου 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 ∆εκεµβρίου 1994 
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V.2 Νοσοκόµοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη 
 

 
5.2.1. Πρόγραµµα σπουδών νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη 
 
Το πρόγραµµα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγείται τίτλος νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα δύο µέρη και τουλάχιστον τα κατωτέρω µαθήµατα. 
 

A. Θεωρητική διδασκαλία 
α. Νοσηλεία: 
− Φύση και δεοντολογία του 

επαγγέλµατος 
− Γενικές αρχές υγιεινής και 

νοσηλείας 
− Αρχές νοσηλείας στους τοµείς: 

− γενικής ιατρικής και 
ιατρικών ειδικοτήτων 

− γενικής χειρουργικής και 
χειρουργικών ειδικοτήτων 

− παιδοκοµίας και 
παιδιατρικής 

− υγιεινής περιθάλψεως 
λεχώνας και νεογέννητου 

− πνευµατικής υγείας και 
ψυχιατρικής 

− γηροκοµίας και γηριατρικής 
 

 
β. Βασικές επιστήµες: 
− Ανατοµία και φυσιολογία 
− Παθολογία 
− Βακτηριολογία, ιολογία και 

παρασιτολογία 
− Βιοφυσική, βιοχηµεία και 

ραδιολογία, 
− ∆ιαιτητική 
− Υγιεινή: 

-     προληπτική ιατρική 
        -     υγειονοµική εκπαίδευση 
− Φαρµακολογία 
 

 
γ. Κοινωνικές επιστήµες 
− Κοινωνιολογία 
− Ψυχολογία 
− Γενικές αρχές διοικήσεως 
− Γενικές αρχές διδασκαλίας 
− Κοινωνική και υγειονοµική 

νοµοθεσία 
− Νοµικές πτυχές του επαγγέλµατος 
 

Β. Κλινική διδασκαλία 
− Νοσηλεία στους τοµείς: 

− γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων 
− γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων 
− παιδοκοµίας και παιδιατρικής 
− υγιεινής περιθάλψεως λεχώνας και νεογέννητου 
− πνευµατικής υγείας και ψυχιατρικής 
− γηροκοµίας και γηριατρικής 
− κατ’ οίκον νοσηλείας 

 
 
Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα µαθήµατα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση µε 
αυτούς. 
Η κατανοµή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας πρέπει να σταθµίζεται και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις 
και η πείρα που µνηµονεύονται στο παρόν παράρτηµα να δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο. 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 32 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 
5.2.2. Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

− Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

− Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde 
/ Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

− Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

− De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus 
/ Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

− De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft 

− Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
− Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 Ιουνίου 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), 
συνοδευόµενο από το ακόλουθο 
πιστοποιητικό : Vysvědčení ο státní 
závěrečné zkoušc 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1η Μαΐου 2004 

 2. Diplom ο ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), 
συνοδευόµενο από το ακόλουθο 
πιστοποιητικό : Vysvědčení ο absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29 Ιουνίου 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss − Krankenschwester 
− Krankenpfleger» 

29 Ιουνίου 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1η Μαΐου 2004 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1η Ιανουαρίου 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

− Ministerio de Educación y Cultura 
− El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1η Ιανουαρίου 1986 

France 
 

− Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
− Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 Ιουνίου 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 Ιουνίου 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 Ιουνίου 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1η Μαΐου 2004 
Latvija − 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1η Μαΐου 2004 

 − 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

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

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1η Μαΐου 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

Luxembourg − Diplôme d’Etat d’infirmier  
− Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

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

Infirmier 29 Ιουνίου 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

Ápoló 1η Μαΐου 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1η Μαΐου 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 Ιουνίου 1979 

1. Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger»  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger» 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

− Diplomierte Krankenschwester  
− Diplomierter Krankenpfleger 

1η Ιανουαρίου 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister 
pielęgniarstwa» 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1η Μαΐου 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1η Ιανουαρίου 1986 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

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

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1η Μαΐου 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «magister 
z ošetrovateľstva» («Mgr.») 

1. Vysoká škola 
 
 
 

Sestra 1η Μαΐου 2004 

 2. Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «bakalár 
z ošetrovateľstva» («Bc.») 
 

2. Vysoká škola 
 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 
 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovård och det sociala området, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1η Ιανουαρίου 1994 
United 
Kingdom 

Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various − State Registered Nurse 
− Registered General Nurse 
 

29 Ιουνίου 1979 
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V.3 Οδοντίατροι 
 
 
5.3.1. Πρόγραµµα σπουδών οδοντιάτρου 
 
Το πρόγραµµα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλων οδοντιάτρου, περιλαµβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ύλη. Η διδασκαλία 
ενός ή περισσοτέρων από τα µαθήµατα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση µε αυτούς. 
 

A. Βασικά µαθήµατα 
− Χηµεία 
− Φυσική 
− Βιολογία 
 

B. Ιατροβιολογικά µαθήµατα και γενικά 
ιατρικά µαθήµατα 
− Ανατοµία 
− Εµβρυολογία 
− Ιστολογία, συµπεριλαµβανοµένης 

της κυτταρολογίας 
− Φυσιολογία 
− Βιοχηµεία (ή φυσιολογική χηµεία) 
− Παθολογική ανατοµία 
− Γενική παθολογία 
− Φαρµακολογία 
− Microbiology 
− Υγιεινή 
− Προφύλαξη και επιδηµιολογία 
− Ραδιολογία 
− Φυσικοθεραπεία 
− Γενική χειρουργική 
− Εσωτερική ιατρική 

συµπεριλαµβανοµένης της 
παιδιατρικής 

− Ωτορινολαρυγγολογία 
− ∆ερµατο-αφροδισιολογία 
− Γενική ψυχολογία-ψυχοπαθολογία-

νευροπαθολογία 
− Αναισθησιολογία 

Γ. Ειδικά οδοντο-στοµατολογικά 
µαθήµατα 
− Πρόσθεση οδόντων 
− Οδοντιατρικά υλικά 
− Οδοντιατρική συντήρηση 
− Προληπτική οδοντοδιατρική 
− Αναισθησία και καταπράυνση του 

πόνου στην οδοντιατρική 
− Ειδική χειρουργική 
− Ειδική παθολογία 
− Κλινική οδοντο-στοµατολογική 
− Παιδοοδοντιατρική 
− Ορθοδοντική 
− Περιοδοντολογία 
− Οδοντολογική ραδιολογία 
− Λειτουργία της µασήσεως 
− Επαγγελµατική οργάνωση, 

δεοντολογία και νοµοθεσία 
− Κοινωνική θέµατα της 

οδοντιατρικής πρακτικής 
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5.3.2. Τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 
τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία 

αναφοράς 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

− De universiteiten / Les 
universités 

− De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28 Ιανουαρίου 1980 

Česká 
republika 

Diplom ο ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení ο státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1η Μαΐου 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 Ιανουαρίου 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 Ιανουαρίου 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1η Μαΐου 2004 

Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήµιο  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1η Ιανουαρίου 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1η Ιανουαρίου 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 Ιανουαρίου 1980 

Ireland − Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

− Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

− Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

− Universities  
− Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 − Dentist 
− Dental practitioner  
− Dental surgeon 

28 Ιανουαρίου 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28 Ιανουαρίου 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1η Μαΐου 2004 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 
τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία 

αναφοράς 
Latvija Zobārsta diploms 

 
Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 

pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
«Sertifikāts» – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1η Μαΐου 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1η Μαΐου 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28 Ιανουαρίου 1980 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, abbrev.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1η Μαΐου 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurgija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1η Μαΐου 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 Ιανουαρίου 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades «Doktor 
der Zahnheilkunde» 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1η Ιανουαρίου 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem «lekarz 
dentysta» 

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

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1η Μαΐου 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

− Faculdades  
− Institutos Superiores 

 Médico dentista 1η Ιανουαρίου 1986 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 
τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία 

αναφοράς 
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 

strokovni naslov «doktor dentalne 
medicine / doktorica dentalne 
medicine» 

− Univerza Potrdilo ο opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1η Μαΐου 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «doktor 
zubného lekárstva» («MDDr.») 

− Vysoká škola  Zubný lekár 1η Μαΐου 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

− Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1η Ιανουαρίου 1994 

United 
Kingdom 

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

− Licentiate in Dental Surgery 

− Universities  
− Royal Colleges 

 − Dentist 
− Dental practitioner  
− Dental surgeon 

28 Ιανουαρίου 1980 
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5.3.3. Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένου οδοντιάτρου 
 

Ορθοδοντική 
Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1η Μαΐου 2004 

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας 
της Ορθοδοντικής 

− Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
− Νοµαρχία 

1η Ιανουαρίου 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 Ιανουαρίου 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 Ιανουαρίου 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1η Μαΐου 2004 

Latvija «Sertifikāts» – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1η Μαΐου 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1η Μαΐου 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1η Μαΐου 2004 

Malta Certifikat ta' specjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Specjalisti 

1η Μαΐου 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Ιανουαρίου 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1η Μαΐου 2004 

Slovenija Potrdilo ο opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1η Μαΐου 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

− Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1 Ιανουαρίου 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 Ιανουαρίου 1980 
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Στοµατική χειρουργική 
Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 

Ελλάς Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας 
της Γναθοχειρουργικής 

− Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
− Νοµαρχία 

1 Ιανουαρίου 2003 

Ιreland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 Ιανουαρίου 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1η Μαΐου 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1η Μαΐου 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1η Μαΐου 2004 

Malta Certifikat ta' specjalista dentali fil-
Kirurgija tal-halq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Specjalisti 

1η Μαΐου 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Ιανουαρίου 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1η Μαΐου 2004 

Slovenija Potrdilo ο opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1η Μαΐου 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

− Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

− Oulun yliopisto 
− Turun yliopisto 

1 Ιανουαρίου 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1 Ιανουαρίου 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 Ιανουαρίου 1980 
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V.4 Κτηνίατροι 
 

5.4.1. Πρόγραµµα σπουδών κτηνιάτρου 
 
Το πρόγραµµα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγούνται οι τίτλοι κτηνιάτρου, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω µαθήµατα. 
 
Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα µαθήµατα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση µε 
αυτούς. 

A. Βασικά µαθήµατα 
– Φυσική 
– Χηµεία 
– Βιολογία των ζώων 
– Βιολογία των φυτών 
– Μαθηµατικά που εφαρµόζονται στις βιολογικές επιστήµες 
B. Ειδικά µαθήµατα 
α. Βασικές επιστήµες: 
– Ανατοµική (περιλαµβανοµένης της 

ιστολογίας και εµβρυολογίας) 
– Φυσιολογία 
– Βιοχηµεία 
– Γενετική 
– Φαρµακολογία 
– Φαρµακοτεχνική 
– Τοξικολογία 
– Μικροβιολογία 
– Ανοσολογία 
– Επιδηµιολογία 
– ∆εοντολογία 

 
β. Κλινικές επιστήµες: 
– Χειρουργική 
– Παθολογία (περιλαµβανοµένης της 

παθολογικής ανατοµικής) 
– Παρασιτολογία 
– Κλινική ιατρική και χειρουργική 

(περιλαµβανοµένης της 
αναισθησιολογίας) 

– Κλινική των κατοικίδιων ζώων, 
πτηνών και άλλων ειδών ζώων 

– Προληπτική ιατρική 
– Ακτινολογία 
– Αναπαραγωγή και διαταραχές της 

αναπαραγωγής 
– Υγειονοµικά µέτρα 
– Ιατροδικαστική και κτηνιατρική 

νοµοθεσία 
– Θεραπευτική 
– Προπαιδευτική 

 
γ. Ζωική παραγωγή  
– Ζωική παραγωγή 
– ∆ιατροφή των ζώων 
– Αγρονοµία 
– Αγροτική οικονοµία 
– Εκτροφή και υγεία των ζώων 
– Κτηνιατρική υγιεινή 
– Ηθολογία και προστασία των ζώων 

δ. Υγιεινή τροφίµων  
– Επιθεώρηση και έλεγχος εδώδιµων 

ζωικών τροφίµων ή ζωικής 
προέλευσης 

– Υγιεινή και τεχνολογία τροφίµων 
– Πρακτικές ασκήσεις 

(περιλαµβανοµένης της πρακτικής 
άσκησης στους χώρους σφαγής και 
επεξεργασίας των τροφίµων) 

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

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης Ηµεροµηνία αναφοράς 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21 ∆εκεµβρίου 1980 

Česká 
republika 

– Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

- Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a 
ekologie (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1η Μαΐου 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen I 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21 ∆εκεµβρίου 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21 ∆εκεµβρίου 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1η Μαΐου 2004 

Ελλάς Πτυχίο Κτηνιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1η Ιανουαρίου 1981 
España Titulo de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1η Ιανουαρίου 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21 ∆εκεµβρίου 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 ∆εκεµβρίου 1980 

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

1η Ιανουαρίου 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1η Μαΐου 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1η Μαΐου 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1η Μαΐου 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21 ∆εκεµβρίου 1980 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης Ηµεροµηνία αναφοράς 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1η Μαΐου 2004 

Malta Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji  1η Μαΐου 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21 ∆εκεµβρίου 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1η Ιανουαρίου 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1η Μαΐου 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1η Ιανουαρίου 1986 

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

Univerza Spričevalo ο opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1η Μαΐου 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1η Μαΐου 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1η Ιανουαρίου 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 ∆εκεµβρίου 1980 
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V.5 Μαίες/Μαιευτές 

 
 

5.5.1. Πρόγραµµα εκπαίδευσης µαίας/µαιευτή (Κατευθύνσεις I και II) 
 

Το πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση των τίτλων εκπαίδευσης µαίας/µαιευτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα δύο µέρη:  

A. Θεωρητική και τεχνική διδασκαλία   

α. Γενικά µαθήµατα  β. Ειδικά µαθήµατα των δραστηριοτήτων 

της µαίας/του µαιευτή 

– Θεµελιώδεις έννοιες ανατοµίας και 
φυσιολογίας 

– Θεµελιώδεις έννοιες παθολογίας 
– Θεµελιώδεις έννοιες µικροβιολογίας, ιολογίας 

και παρασιτολογίας 
– Θεµελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχηµείας 

και ακτινολογίας 
– Παιδιατρική ιδίως σε ό,τι αφορά τα νεογνά 
– Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη 

ασθενειών, πρώιµη διάγνωση 
– ∆ιατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ό,τι αφορά 

τη διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του 
βρέφους που θηλάζει 

– Θεµελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και 
προβλήµατα κοινωνικής ιατρικής 

– Θεµελιώδεις έννοιες φαρµακολογίας 
– Ψυχολογία 
– Παιδαγωγική 
– Υγειονοµική και κοινωνική 

νοµοθεσία και υγειονοµική οργάνωση 
– ∆εοντολογία και νοµοθεσία σχετική 

µε το επάγγελµα 
– Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός 

προγραµµατισµός 
– Νοµική προστασία της µητέρας και 

του παιδιού 

 

– Ανατοµία και φυσιολογία 
– Εµβρυολογία και ανάπτυξη του 

εµβρύου 
– Εγκυµοσύνη, τοκετός και λοχεία 
– Γυναικολογική και µαιευτική 

παθολογία 
– Προετοιµασία για τον τοκετό και τη 

µητρότητα, περιλαµβανοµένων των 
ψυχολογικών επόψεων 

– Προετοιµασία του τοκετού 
(περιλαµβανοµένης της γνώσης και 
χρήσης του τεχνικού µαιευτικού 
οπλισµού) 

– Αναλγησία, αναισθησιολογία και 
ανάνηψη 

– Φυσιολογία και παθολογία του 
νεογνού 

– Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού 
– Ψυχολογικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες 
 

 

 

B. Πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση 

Οι διδασκαλίες αυτές παρέχονται υπό κατάλληλη επίβλεψη: 

– Εξέταση γυναικών εγκύων που περιλαµβάνει τουλάχιστον εκατό εξετάσεις προ του τοκετού. 
– Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον 40 επιτόκων γυναικών. 
– Εκτέλεση ανά µαθήτρια τουλάχιστον 40 τοκετών· όταν αυτός ο αριθµός δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως τικτουσών γυναικών, 

µπορεί να µειώνεται σε τριάντα τουλάχιστον, υπό τον όρο ότι η µαθήτρια συµµετέχει επί πλέον σε είκοσι τοκετούς. 
– Ενεργό συµµετοχή σε τοκετούς µε ισχιακή προβολή. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν λόγω ανεπαρκούς αριθµού τοκετών µε ισχιακή προβολή, 

πρέπει να πραγµατοποιείται εκπαίδευση µε προσοµοίωση. 
– ∆ιενέργεια επισειοτοµής και εκµάθηση ραφής του τραύµατος. Η εκµάθηση πρέπει να περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές 

ασκήσεις. Η εκτέλεση της ραφής του τραύµατος περιλαµβάνει τη ραφή των επισειοτοµών καθώς και των απλών διαρρήξεων του περινέου, 
ενώ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε προσοµοίωση σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. 

– Παρακολούθηση και περίθαλψη 40 εγκύων, στη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας, ευρισκοµένων σε κίνδυνο. 
– Παρακολούθηση και περίθαλψη (περιλαµβανοµένης της εξέτασης) τουλάχιστον 100 λοχευουσών γυναικών και φυσιολογικών νεογνών. 
– Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών, περιλαµβανοµένων και προώρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών καθώς και νεογνών 

βάρους κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωµαλίες. 
– Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τοµείς της γυναικολογίας και µαιευτικής. 
– Εκµάθηση όσον αφορά την περίθαλψη γενικών παθολογικών περιπτώσεων της παθολογίας και της χειρουργικής. Η εκµάθηση πρέπει να 

περιλαµβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις. 
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Η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση (µέρος A του προγράµµατος εκπαίδευσης) πρέπει να σταθµίζεται και συντονίζεται µε την 
κλινική εκπαίδευση (µέρος B του εν λόγω προγράµµατος), ώστε οι γνώσεις και η πείρα που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα, να 
δύνανται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο. 
 
Η κλινική εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνει τη µορφή πρακτικής εξάσκησης υπό την κατάλληλη εποπτεία, στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών νοσοκοµείου ή άλλων υγειονοµικών υπηρεσιών, εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές ή οργανισµούς. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω εκπαίδευσης, οι υποψήφιες µαίες/υποψήφιοι µαιευτές συµµετέχουν στις δραστηριότητες των σχετικών υπηρεσιών 
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν στην εκπαίδευσή τους. Ενηµερώνονται σχετικά µε τις αρµοδιότητες που ενέχουν οι 
δραστηριότητες των µαιών/µαιευτών. 
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5.5.2. Τίτλοι εκπαίδευσης µαίας/µαιευτή 
 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23 Ιανουαρίου 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení ο státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1η Μαΐου 2004 

 2. Diplom ο ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS). 
– Vysvědčení ο absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 Ιανουαρίου 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 Ιανουαρίου 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 1η Μαΐου 2004 

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

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

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

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23 Ιανουαρίου 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1η Ιανουαρίου 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 Ιανουαρίου 1983 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

Ιreland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 Ιανουαρίου 1983 
Ιtalia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 Ιανουαρίου 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1η Μαΐου 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1η Μαΐου 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1η Μαΐου 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 Ιανουαρίου 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1η Μαΐου 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta Qabla 1η Μαΐου 2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23 Ιανουαρίου 1983 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Επαγγελµατικός τίτλος Ηµεροµηνία αναφοράς 

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1η Ιανουαρίου 1994 

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

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1η Μαΐου 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

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

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1η Ιανουαρίου 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov «diplomirana babica / diplomirani 
babičar» 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1η Μαΐου 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «bakalár z pôrodnej 
asistencie» («Bc.») 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1η Μαΐου 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1η Ιανουαρίου 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 Ιανουαρίου 1983 
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V.6 Φαρµακοποιοί 

 

 
 

5.6.1. Πρόγραµµα σπουδών φαρµακοποιού 

 

– Φυτική και ζωική βιολογία 
– Φυσική 
– Γενική και ανόργανη χηµεία 
– Οργανική χηµεία 
– Αναλυτική χηµεία 
– Φαρµακευτική χηµεία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάλυσης φαρµάκων 
– Γενική και εφαρµοσµένη (ιατρική) βιοχηµεία 
– Ανατοµία και φυσιολογία· ιατρική ορολογία 
– Μικροβιολογία 
– Φαρµακολογία και φαρµακοθεραπεία 
– Φαρµακευτική τεχνολογία 
– Τοξικολογία 
– Φαρµακογνωσία 
– Νοµοθεσία και, ενδεχοµένως, επαγγελµατική δεοντολογία. 
 

Η κατανοµή µεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει, για κάθε µάθηµα που περιλαµβάνεται στο ελάχιστο πρόγραµµα 
σπουδών, να αποδίδει αρκετή σηµασία στη θεωρία ώστε να διατηρηθεί ο πανεπιστηµιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. 
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5.6.2. Τίτλοι εκπαίδευσης φαρµακοποιού 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 
τίτλο εκπαίδευσης 

Ηµεροµηνία αναφοράς 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1η Οκτωβρίου 1987 

Česká republika Diplom ο ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení ο státní závěrečné 
zkoušce 

1η Μαΐου 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1η Οκτωβρίου 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1η Οκτωβρίου 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1η Μαΐου 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1η Οκτωβρίου 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1η Οκτωβρίου 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1η Οκτωβρίου 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1η Οκτωβρίου 1987 

Italia Diploma ο certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1η Νοεµβρίου 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1η Μαΐου 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1η Μαΐου 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1η Μαΐου 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1η Οκτωβρίου 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) 

EG 
Egyetem 

 1η Μαΐου 2004 

Malta Lawrja fil-farmacija Universita` ta' Malta  1η Μαΐου 2004 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον 

τίτλο εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία αναφοράς 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1η Οκτωβρίου 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1η Οκτωβρίου 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1η Μαΐου 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1η Οκτωβρίου 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv «magister farmacije / magistra 
farmacije» 

Univerza Potrdilo ο opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1η Μαΐου 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom ο udelení 
akademického titulu «magister farmácie» 
(«Mgr.») 

Vysoká škola  1η Μαΐου 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1η Οκτωβρίου 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1η Οκτωβρίου 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1η Οκτωβρίου 1987 
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V.7 Αρχιτέκτονες 
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5.7.1. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 46 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. «Faculté Polytechnique» van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων - µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona ο del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada; 
– Universidade de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
 



 
13781/2/04 REV 2  GA/fv 56 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C I   EL 

 

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

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

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma «La Sapienza» 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Ιtalia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma «La Sapienza» 
 
 

 1998/1999 
 

 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma «La 
Sapienza» 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de Licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ακαδηµαϊκό έτος 

αναφοράς 
1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 

– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
42 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

Κεκτηµένα δικαιώµατα που εφαρµόζονται στα επαγγέλµατα 

τα οποία αποτελούν αντικείµενο αναγνώρισης βάσει 

του συντονισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης 

 
6.1. Κεκτηµένα δικαιώµατα των ειδικευµένων ιατρών 

 Βιολογική αιµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη  

Στοµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 

Χώρα Ονοµασία  Χώρα Ονοµασία 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, παράγραφος 5:     
    
* 1η Ιανουαρίου 1983, εξαιρουµένων των προσώπων που είχαν αρχίσει 
την εκπαίδευση πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία και την ολοκλήρωσαν 
πριν από το τέλος του 1988 

   

 

 ∆ερµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη  

Αφροδισιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία  Χώρα Ονοµασία 
Ιreland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatologija  Malta Medicina Uro-genetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Τροπική ιατρική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη  

Γαστρεντερολογική χειρουργική 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία  Χώρα Ονοµασία 
Ιreland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Ιtalia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Ηµεροµηνίες κατάργησης υπό την έννοια του άρθρου 27, 

παράγραφος 5:  
    
   * 1η Ιανουαρίου 1983 
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 Επείγουσα περίθαλψη 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη  

Κλινική νευροφυσιολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

Χώρα Ονοµασία  Χώρα Ονοµασία 
Česká republika Traumatologie 

Urgentní medicína 
 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza  Malta Newrofiżjologija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 
Οδοντοχειρουργική, στοµατοχειρουργική και γναθοπροσωπική 
χειρουργική (βασική εκπαίδευση ιατρού και οδοντιάτρου)1 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurgija tal-ghadam tal-wicc 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 

 

                                                 
1 Η εκπαίδευση που καταλήγει στη χορήγηση του τίτλου εκπαίδευσης του ειδικευµένου στην οδοντοχειρουργική, στη 

στοµατοχειρουργική και στη γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική εκπαίδευση ιατρού και οδοντιάτρου) προϋποθέτει την 
ολοκλήρωση και επικύρωση σπουδών ανειδίκευτου ιατρού (άρθρο 24) καθώς και την ολοκλήρωση και επικύρωση σπουδών 
βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου (άρθρο 34). 
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6.2. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που απολαύουν των κεκτηµένων δικαιωµάτων δυνάµει του άρθρου 49, παράγραφος 1  

 

ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς  

België/Belgique/ 
Belgien 

–  ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα ιδρύµατα αρχιτεκτονικής (architecte-architect) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την επαρχιακή ανώτατη σχολή αρχιτεκτόνων του Hasselt (architect) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις βασιλικές ακαδηµίες καλών τεχνών (architecte – architect) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις σχολές Saint-Luc (architecte – architect) 
– Πανεπιστηµιακά διπλώµατα πολιτικού µηχανικού, συνοδευόµενα από πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης που χορηγείται από την τάξη 

των αρχιτεκτόνων και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα χρήσης του επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα (architecte – architect) 
– ∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την κεντρική ή κρατική εξεταστική επιτροπή αρχιτεκτόνων (architecte – architect) 
– ∆ιπλώµατα πολιτικού µηχανικού αρχιτέκτονα, και αρχιτέκτονα-µηχανικού χορηγηθέντα από τα τµήµατα εφαρµοσµένων επιστηµών 

των πανεπιστηµίων και από το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις σχολές του «České vysoké učení technické» (Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Πράγας): 
«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Ανώτατη Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων) (µέχρι το 1951),  
«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων) (από το 1951 έως το 1960), 
«Fakulta stavební» (Σχολή πολιτικών µηχανικών) (µετά το 1960), στους Τοµείς: Κατασκευή και δοµή των κτιρίων, Κατασκευή κτιρίων, 
Κατασκευή και αρχιτεκτονική· Αρχιτεκτονική (περιλαµβανοµένης της χωροταξίας), Αστικές κατασκευές και κατασκευές για τη 
βιοµηχανική και τη γεωργική παραγωγή· ή, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών πολιτικού µηχανικού, στον τοµέα Κατασκευή 
κτιρίων και αρχιτεκτονική, 
«Fakulta architektury» (Σχολή αρχιτεκτονικής) (µετά το 1976), στους Τοµείς: Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, ή, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στους Τοµείς: Αρχιτεκτονική, Θεωρία της αρχιτεκτονικής σύλληψης, 
Χωροταξία, Ιστορία της αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών µνηµείων, ή Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (µέχρι το 1951) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και 
των κατασκευών, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola stavitelství v Brně» (από το 1951 έως το 1956) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και 
των κατασκευών, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Vysoké učení technické v Brně», την «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (µετά το 
1956) στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών µηχανικών) (µετά το 1956) στον 
Τοµέα των Κατασκευών 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών) (µετά το 1997) στον Τοµέα ∆οµών και Αρχιτεκτονικής ή στον τοµέα Πολιτικών Μηχανικών, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (µετά το 1994) στο 
πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Akademie výtvarných umění v Praze» στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών Καλών Τεχνών, 
στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής, 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών Καλών 
Τεχνών, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικής, 

– ∆ικαιολογητικά της άδειας που χορηγεί το «Česká komora architektů» χωρίς να προσδιορίζεται ο κλάδος ή στον κλάδο της κατασκευής 
κτιρίων. 

2006/2007 
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ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς  

Danmark – ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Aarhus (architekt) 
– Πιστοποιητικό διαπίστευσης χορηγηθέν από την επιτροπή αρχιτεκτόνων σύµφωνα µε το νόµο αριθ. 202 της 28ης Μαΐου 1975 (registreret arkitekt) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές πολιτικών µηχανικών (bygningskonstruktør), συνοδευόµενα από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που 

πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιολόγηση 
σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 της παρούσας οδηγίας 

1987/1988 

Deutschland – ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα Technische Hochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα τεχνικά πανεπιστήµια, τµήµα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήµια, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), καθώς και, στο βαθµό που τα ιδρύµατα αυτά 
ενσωµατώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα Gesamthochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. και άλλες ονοµασίες 
που αναµένεται να δοθούν µεταγενέστερα στα συγκεκριµένα διπλώµατα) 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα Fachhochsulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και, στο βαθµό που τα ιδρύµατα αυτά ενσωµατώθηκαν 
στα Gesamthochschulen, από τα Gesamthochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), συνοδευόµενα, εφόσον οι σπουδές διαρκούν 
λιγότερο από τέσσερα αλλά τουλάχιστον τρία έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει περίοδο επαγγελµατικής πείρας τεσσάρων ετών στην 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το οποίο χορηγείται από την επαγγελµατική τάξη σύµφωνα µε το άρθρο 47, παράγραφος 1 (Ingénieur grad. 
και άλλες ονοµασίες που αναµένεται να δοθούν µεταγενέστερα στα συγκεκριµένα διπλώµατα) 

– Πιστοποιητικά (Prüfungszeugnisse) που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973 από τα Ingenieurschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής, και τα 
Werkkunstschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής, συνοδευόµενα από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποβλήθηκε 
επιτυχώς σε δοκιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν 
από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 48 
της παρούσας οδηγίας 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (∆ίπλωµα αρχιτεκτονικών σπουδών, 
χορηγηθέν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της Ακαδηµίας Τεχνών της Εσθονίας µετά το 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 
(χορηγηθέν από την πανεπιστηµιακή σχολή Καλών Τεχνών τουTallinn από το 1989 έως το 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 
1951-1988 (χορηγηθέν από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας από το 1951 έως το 1988) 

2006/2007 

Ελλάς – ∆ιπλώµατα αρχιτεκτόνων-µηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

– ∆ιπλώµατα αρχιτεκτόνων-µηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται 
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

– ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

– ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

– ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήµιο Θράκης, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

– ∆ιπλώµατα πολιτικών µηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήµιο Πατρών, συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας και τα οποία παρέχουν το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 

1987/1988 

España Επίσηµος τίτλος αρχιτέκτονα (título oficial de arquitecto) που απονέµεται από το υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών ή από τα πανεπιστήµια 1987/1988 
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France – Κρατικά διπλώµατα αρχιτέκτονα που χορηγούνταν έως το 1959 από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και, έκτοτε, από το υπουργείο Πολιτισµού 
(architecte DPLG) 

– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την ειδική σχολή αρχιτεκτόνων (architecte DESA) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα, από το 1955, από την εθνική ανώτατη σχολή τεχνών και επαγγελµάτων του Στρασβούργου (πρώην εθνική σχολή µηχανικών 

του Στρασβούργου), τµήµα αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Τίτλος «Bachelor of Architecture» που χορηγείται από το «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) στους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής του 
«University College» του ∆ουβλίνου 

– ∆ίπλωµα πανεπιστηµιακού επιπέδου στον τοµέα της αρχιτεκτονικής το οποίο απονέµεται από το «College of Technology», Bolton Street, ∆ουβλίνο 
(Diplom. Arch.) 

– Πιστοποιητικό τακτικού µέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.) 
– Πιστοποιητικό µέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.) 

1987/1988 

Italia –  ∆ιπλώµατα «laurea in architettura» χορηγηθέντα από τα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία και τα ανώτατα ιδρύµατα αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της 
Reggio-Calabria, συνοδευόµενα από το δίπλωµα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του 
αυτοαπασχολούµενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρµόδιας 
εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωµα για την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του 
αυτοαπασχολούµενου (dott. architetto) 

– ∆ιπλώµατα «laurea in ingegneria» στον κατασκευαστικό τοµέα τα οποία χορηγούνται από τα πανεπιστήµια και τα πολυτεχνεία, συνοδευόµενα από το 
δίπλωµα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου, το οποίο χορηγείται από το 
υπουργείο ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρµόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει 
το δικαίωµα για την άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα µε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in 
ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ETEK)) 2006/2007 
Latvija «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā 

Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, 
un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτµήµα Αρχιτεκτονικής της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Λετονίας µέχρι το 1958, ∆ιπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτµήµα Αρχιτεκτονικής της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας από το 1958 έως το 1991, διπλώµατα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την Σχολή Αρχιτεκτονικής 
του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Ρίγας µετά το 1991 και το 1992 και το πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Λετονίας) 

2006/2007 

Lietuva − engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos institutas until 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
– architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Vilnius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus 

technikos universitetas until 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas since 1996 (architektas/ architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras), 

− the diplomas for specialist having completed the course in architecture/bachelor of architecture/master of architecture awarded by 
LTSR Valstybinis dailės institutas until 1990; Vilniaus dailės akademija since 1990 (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras), 

− the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded by Kauno technologijos universitetas since 1997 (architektūros 
bakalauras/ architektūros magistras), 

All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the Attestation Commission conferring the right to pursue activities in 
the field of architecture (Certified Architect/Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország − ∆ίπλωµα «okleveles építészmérnök» (∆ίπλωµα αρχιτεκτονικής, «maître ès sciences en architecture») χορηγηθέν από τα πανεπιστήµια, 
− ∆ίπλωµα «okleveles építész tervező művész» (∆ίπλωµα «maîtrise ès sciences en architecture et en génie civil») χορηγηθέν από τα πανεπιστήµια 

2006/2007 

Malta − Perit: Lawrja ta' Perit deliver par la Universita` ta' Malta, που δίνει το δικαίωµα εγγραφής στα µητρώα ως «Perit». 2006/2007 
Nederland − Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, η οποία χορηγείται από τα τµήµατα αρχιτεκτονικής 

των ανώτατων τεχνικών σχολών της Delft ή της Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
− ∆ιπλώµατα των αναγνωρισµένων από το κράτος ακαδηµιών αρχιτεκτονικής (architect) 
− ∆ιπλώµατα που χορηγούνταν έως το 1971 από τα πρώην ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής (Hoger 

Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
− ∆ιπλώµατα που χορηγούνταν έως το 1970 από τα πρώην ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής (voortgezet 

Bouwkunstonderricht) (architect VBO) 
− Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισµό του συµβουλίου αρχιτεκτόνων του «Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος 

αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, BNA) (architect) 
− ∆ίπλωµα της Stichtung Institut voor Architectuur (Ίδρυµα «Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής») (IVA) το οποίο χορηγείται µετά το πέρας σειράς µαθηµάτων 

που οργανώνονται από το ίδρυµα αυτό, ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών (architect), συνοδευόµενο από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που 
πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιµασία σχετικά µε τα τυπικά προσόντα του, στην οποία περιλαµβανόταν η αξιολόγηση 
σχεδίων που καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγµατικής πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας οδηγίας 

− Βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι, πριν από τις 5 Αυγούστου 1985, ο ενδιαφερόµενος έγινε δεκτός στο διαγωνισµό «kandidaat in de 
bouwkunde», ο οποίος διοργανώνεται από την ανώτατη τεχνική σχολή της Delft ή της Eindhoven, και ο οποίος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς 
πριν από την υπό εξέταση ηµεροµηνία, άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σηµασία διασφαλίζουν, σύµφωνα µε τα 
αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (architect) 

− Βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που χορηγείται µόνο στα άτοµα που συµπλήρωσαν το τεσσαρακοστό έτος ηλικίας τους πριν από τις 5 Αυγούστου 
1985 και η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος, επί τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ηµεροµηνία, άσκησε τις 
δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σηµασία διασφαλίζουν, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, 
επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (architect) 

− Οι βεβαιώσεις της έβδοµης και όγδοης περίπτωσης δεν χρειάζεται πλέον να αναγνωρίζονται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νοµοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε την πρόσβαση στις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα και την άσκησή τους βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του 
αρχιτέκτονα στις Κάτω Χώρες, στο βαθµό που οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάµει των εν λόγω διατάξεων, πρόσβαση στις υπόψη 
δραστηριότητες βάσει του υπό εξέταση επαγγελµατικού τίτλου 

1987/1988 

Österreich − ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τεχνικά πανεπιστήµια της Βιέννης και του Graz, καθώς και από το πανεπιστήµιο του Innsbruck, τµήµα πολιτικών 
µηχανικών και αρχιτεκτονικής, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur), πολιτικών µηχανικών (Bauingenieurwesen Hochbau) και κατασκευών 
(Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) 

− ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το πανεπιστήµιο αγρονοµίας, τµήµα γεωτεχνικής και υδατικών πόρων (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) 
− ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το Πανεπιστηµιακό κολέγιο εφαρµοσµένων τεχνών στη Βιέννη, τµήµα αρχιτεκτονικής 
− ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από την Ακαδηµία καλών τεχνών της Βιέννης, τµήµα αρχιτεκτονικής 
− ∆ιπλώµατα εγκεκριµένου µηχανικού (Ing.), χορηγηθέντα από τις ανώτατες τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές στον 

οικοδοµικό τοµέα, συνοδευόµενα από το πτυχίο του «Baumeister» που πιστοποιεί τουλάχιστον εξαετή επαγγελµατική πείρα στην Αυστρία κατόπιν 
εξετάσεων 

− ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από το Πανεπιστηµιακό κολέγιο βιοµηχανικού σχεδιασµού της Linz, τµήµα αρχιτεκτονικής 
− Πιστοποιητικά προσόντων για την άσκηση του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού ή του ειδικευµένου µηχανικού στον κατασκευαστικό τοµέα 

(Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), τα οποία χορηγούνται σύµφωνα µε το νόµο για 
τους τεχνικούς οικοδοµικών έργων και δηµοσίων έργων, (Ziviltechnikergesetz, BGBl, n° 156/1994) 

1997/1998 
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Polska ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των κάτωθι: 
– Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 

αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister nauk technicznych, inżynier architekt, inżyniera magistra architektury,magistra inżyniera architektury, 
magistra inżyniera architekta, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1948, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1951 
έως το 1956, τίτλος: inżynier architekt, από το 1954 έως το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera magistra architektury, από το 1957 έως το 1959, τίτλος: 
inżyniera magistra architektury, από το 1959 µέχρι το 1964: τίτλος: magistra inżyniera architektury, από το 1964 έως το 1982, τίτλος: magistra inżyniera 
architekta, από το 1983 έως το 1990, τίτλος: magister inżynier architekt, µετά το 1991 τίτλος: magistra inżyniera architekta) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής της Κρακοβίας (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt (από το 1945 έως το 1953 Πανεπιστήµιο Ορυκτολογίας και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή 
Αρχιτεκτονικής -Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα: inżynier architekt magister nauk technicznych, magister inżynier Architektury, magister inżynier architekt. (από το 1949 έως το 1964, 
τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych, από το 1956 έως το 1964, τίτλος: magister inżynier architektury, από το 1964, τίτλος: magister 
inżynier architekt) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1955, Faculté de génie civil et de construction - Wydział Inżynieryjno-
Budowlany, τίτλος: inżynier architekt, από το 1961 έως το 1969, Σχολή βιοµηχανικών κατασκευών και γενικών σπουδών µηχανικού - Wydział 
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, τίτλος: magister inżynier architekt, από το 1969 έως το 1976, Σχολή πολιτικών µηχανικών και 
αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt, µετά το 1977 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury, 
τίτλος: magister inżynier architekt et, µετά το 1995, τίτλος: inżynier architekt) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Poznań, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα, inżynier architektury, inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το 1945 έως το 1955, Σχολή Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - 
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architektury, µετά το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt et, µετά το 1999, τίτλος: 
inżynier architekt)  

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής – Wydział Architektury, από το 1969 έως το 1971 Σχολή 
πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής – Wydział Budownictwa i Architektury, από το 1971 έως το 1981 Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής και χωροταξίας - 
Instytut Architektury i Urbanistyki, µετά το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος 
αρχιτέκτονα, magister inżynier architekt (από το 1975 έως το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής – Instytut Architektury) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Łódź, Σχολή πολιτικών µηχανικών, αρχιτεκτονικής και µηχανικών του περιβάλλοντος του Łódź (Politechnika Łódzka, 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt; magister inżynier architekt (από 
το 1973 έως το 1993 Σχολή πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury et µετά το 1992 Σχολή πολιτικών 
µηχανικών, αρχιτεκτονικής και µηχανικών του περιβάλλοντος - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, τίτλος: από το 1973 έως 
το 1978 inżynier architekt, µετά το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt) 

– Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Szczecin, Σχολή πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής του Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury), Επαγγελµατικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το 1948 έως το 1954 Ανώτατη Σχολή 
µηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architekt, µετά το 1970, τίτλος: magister 
inżynier architekt et µετά το 1998, τίτλος: inżynier architekt) 

Όλα τα ανωτέρω διπλώµατα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό µέλους εκδιδόµενο από το αρµόδιο Περιφερειακό Επιµελητήριο Αρχιτεκτόνων της 
Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα στην Πολωνία.  

2006/2007 
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ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 

αναφοράς  
Portugal – ∆ίπλωµα «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 

– ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα «diploma de arquitecto» που χορηγείται από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 
– ∆ίπλωµα «diploma do curso de arquitectura» που χορηγείται από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 
– ∆ίπλωµα «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Λισσαβώνας 
– ∆ίπλωµα «carta de curso de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται από το τεχνικό πανεπιστήµιο της Λισσαβώνας και από το 

πανεπιστήµιο του Πόρτο 
– Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από το ανώτατο τεχνικό ινστιτούτο του τεχνικού 

πανεπιστηµίου της Λισσαβώνας 
– Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή πολιτικών µηχανικών (de Engenharia) του 

πανεπιστηµίου του Πόρτο 
– Πτυχίο πολιτικού µηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που χορηγείται από τη σχολή επιστηµών και τεχνολογίας του 

πανεπιστηµίου της Κοΐµπρα 
– Πτυχίο πολιτικού µηχανικού, παραγωγής (licenciatura em engenharia civil, produção) που χορηγείται από το πανεπιστήµιο του Minhο 

1987/1988 

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

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

2006/2007 
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ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς  

Slovensko – ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από το Τεχνικό 
Πανεπιστήµιο της Σλοβακίας (Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1950 έως το 1952 (τίτλος:Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1952 
έως το 1960 (τίτλος: Ing. arch.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων 
του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της 
Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος:Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της 
Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing. arch.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της 
Σλοβακίας (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava µετά το 1977, (τίτλος: Ing.arch.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Πολεοδοµία» («urbanizmus») χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας 
(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava µετά το 1977 (τίτλος: Ing. arch.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava από το 1977 έως το 1997 (τίτλος: Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» («architektúra a pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava µετά το 1998 
(τίτλος:Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων – ειδικότητα: Αρχιτεκτονική» («pozemné stavby – špecializácia: architektúra») χορηγηθέν από τη 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava 
το 2000 και 2001 (τίτλος: Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων και Αρχιτεκτονική» («pozemné stavby a architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) της Bratislava µετά το 2001 
(τίτλος: Ing.) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από την ακαδηµία Καλών Τεχνών και Σχεδίου (Vysoká škola výtvarných 
umení) της Bratislava µετά το 1969 (τίτλος: Akad. arch. µέχρι το 1990; Mgr. από το 1990 έως το 1992; Mgr. arch. από το 1992 έως το 1996; 
Mgr. art. µετά το 1997) 

– ∆ίπλωµα στον Τοµέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 
Πανεπιστηµίου (Stavebná fakulta,Technická univerzita) του Košice από το 1981 έως το 1991 (τίτλος: Ing.) 

Όλα τα ανωτέρω διπλώµατα πρέπει να συνοδεύονται από: 
– Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το επιµελητήριο αρχιτεκτόνων της Σλοβακίας (Slovenská komora architektov) της Bratislava, χωρίς 

προσδιορισµό του κλάδου ή στον κλάδο «κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») ή «χωροταξία» («územné plánovanie») 
– Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το σλοβακικό επιµελητήριο πολιτικών µηχανικών (Slovenská komora stavebných inžinierov) της 

Bratislava στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων («pozemné stavby») 

2006/2007 

Suomi/Finland – ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τµήµατα αρχιτεκτονικής των τεχνικών πανεπιστηµίων και του πανεπιστηµίου του Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– ∆ιπλώµατα χορηγηθέντα από τα τεχνολογικά ινστιτούτα (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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ΧΩΡΑ Τίτλος εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 
αναφοράς  

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

– Πιστοποιητικά µέλους της Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), εάν οι ενδιαφερόµενοι πραγµατοποίησαν την εκπαίδευσή τους σε 
κράτος όπου εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία 

1997/1998 

United Kingdom – Τίτλοι που χορηγούνται µετά από επιτυχείς εξετάσεις: 
– στο Royal Institute of British Architects 
– στις σχολές αρχιτεκτονικής των πανεπιστηµίων, ανώτατων πολυτεχνικών κολεγίων, κολεγίων-ακαδηµιών (ιδιωτικά 

κολέγια), κολεγίων τεχνολογίας και καλών τεχνών 
τα οποία ήταν αναγνωρισµένα κατά τη 10η Ιουνίου 1985 από το Architects Registration Council του Ηνωµένου Βασιλείου, 
προκειµένου για την εγγραφή στο µητρώο του επαγγέλµατος (Architect) 

– Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον επαγγελµατικό τίτλο αρχιτέκτονα 
δυνάµει του τµήµατος 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), β) ή 6 παράγραφος 1 του νόµου Architects Registration Act του 1931 (Architect) 

– Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον επαγγελµατικό τίτλο αρχιτέκτονα 
δυνάµει του τµήµατος 2 του νόµου Architects Registration Act του 1938 (Architect) 

1987/1988 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

Απαιτούµενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύµφωνα µε το άρθρο 50, παράγραφος 1 

 

 

1. Έγγραφα 

 

α) Αποδεικτικό της ιθαγένειας του ενδιαφεροµένου. 

 

β) Αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στο 

υπό εξέταση επάγγελµα και, ενδεχοµένως, βεβαίωση της επαγγελµατικής πείρας του 

ενδιαφεροµένου. 

 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να καλέσουν τον αιτούντα να 

προσκοµίσει πληροφορίες σχετικά µε την εκπαίδευσή του, στον βαθµό που απαιτούνται 

προκειµένου να εντοπιστεί εάν υφίστανται πιθανές ουσιαστικές διαφορές σε σχέση µε την 

απαιτούµενη εθνική εκπαίδευση, όπως ορίζει το άρθρο 14. Όταν ο αιτών αδυνατεί να 

προσκοµίσει τις εν λόγω πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής 

απευθύνονται στο σηµείο επαφής, στην αρµόδια αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο 

φορέα του κράτους µέλους καταγωγής. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 16, βεβαίωση σχετικά µε τη φύση και τη διάρκεια της 

δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρµόδια αρχή ή τον αρµόδιο φορέα του κράτους 

µέλους καταγωγής ή προέλευσης του αλλοδαπού. 
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δ) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής που εξαρτά την πρόσβαση σε νοµοθετικώς 

κατοχυρωµένο επάγγελµα από την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την 

εντιµότητα, το ήθος ή τη µη κήρυξη πτώχευσης, ή που αναστέλλει ή απαγορεύει την άσκηση 

νοµοθετικώς κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σε περίπτωση σοβαρού επαγγελµατικού 

παραπτώµατος ή ποινικού αδικήµατος, δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των 

κρατών µελών οι οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα αυτό στην επικράτειά του, την 

προσκόµιση εγγράφων εκδοθέντων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής 

του αλλοδαπού υπηκόου και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι εν 

λόγω αρχές προσκοµίζουν τα απαιτούµενα έγγραφα εντός δύο µηνών. 

 

Όταν τα έγγραφα που µνηµονεύονται στο πρώτο εδάφιο δεν χορηγούνται από τις αρµόδιες 

αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη 

µέλη όπου δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, από επίσηµη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή ενδεχοµένως, ενώπιον συµβολαιογράφου ή ενός 

αναγνωρισµένου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης, 

ο οποίος χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει την ένορκη δήλωση ή την επίσηµη δήλωση. 

 

ε) Όταν το κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, ως προϋπόθεση για την 

πρόσβαση σε νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα, έγγραφο σχετικό µε τη σωµατική ή 

ψυχική υγεία του αιτούντος, το εν λόγω κράτος µέλος δέχεται ως επαρκή απόδειξη την 

προσκόµιση του εγγράφου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος µέλος καταγωγής. 

Όταν το κράτος µέλος καταγωγής δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο, το κράτος µέλος υποδοχής 

δέχεται βεβαίωση χορηγούµενη από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους αυτού. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής προσκοµίζουν 

το απαιτούµενο έγγραφο εντός δύο µηνών. 
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στ) Εφόσον το κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, για την πρόσβαση σε 

νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα: 

 

− αποδεικτικό στοιχείο της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του αιτούντος 

 

− την απόδειξη ότι ο αιτών είναι ασφαλισµένος έναντι των χρηµατικών κινδύνων που 

σχετίζονται µε την επαγγελµατική ευθύνη σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές 

διατάξεις που ισχύουν στο κράτος µέλος υποδοχής όσον αφορά τους όρους και την 

έκταση της εν λόγω εγγύησης 

 

το συγκεκριµένο κράτος µέλος δέχεται ως επαρκή απόδειξη σχετική βεβαίωση που 

χορηγείται από τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς φορείς άλλου κράτους µέλους. 

 

2. Πιστοποιητικά 

 

Για να απλουστευθεί η εφαρµογή του κεφαλαίου III, τίτλος III, της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 

µέλη δύνανται να ορίζουν ότι µαζί µε τον τίτλο εκπαίδευσης οι δικαιούχοι που πληρούν τους 

απαιτούµενους όρους εκπαίδευσης καταθέτουν πιστοποιητικό των αρµόδιων αρχών του κράτους 

µέλους καταγωγής που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι πράγµατι εκείνοι που καλύπτονται από 

την παρούσα οδηγία. 

 

 

===================== 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 21 ∆εκεµβρίου 2004 

για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Στις 7 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων1, µε νοµικές βάσεις το άρθρο 40, το άρθρο 47 παράγραφοι 1, 2 πρώτη και 
τρίτη φράση και το άρθρο 55 της Συνθήκης ΕΚ. 

 
2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 18 Σεπτεµβρίου 20022. 

 
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του από πρώτη ανάγνωση στις 

11 Φεβρουαρίου 20043. 
 

4. Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 20 Απριλίου 20044. 
 

5. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 
ΕΚ στις 21 ∆εκεµβρίου 2004. 

 
II. ΣΤΟΧΟΙ 
 

6. Ο γενικότερος στόχος της πρότασης είναι η ενοποίηση και απλούστευση. Επιδιώκει να 
ενοποιήσει σε µία µόνο οδηγία τις δώδεκα κύριες οδηγίες που καλύπτουν τα 
επαγγέλµατα του ιατρού, νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, 
κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή, φαρµακοποιού και αρχιτέκτονα καθώς και τις τρεις οδηγίες 
«γενικού συστήµατος», µε την πρόβλεψη απλούστερων και σαφέστερων κανόνων για 
τα εν λόγω επαγγέλµατα. Ενώ διατηρεί τις κύριες προϋποθέσεις και εγγυήσεις, 
απλουστεύει παράλληλα τη δοµή και βελτιώνει τη λειτουργία του συστήµατος. 
Προβλέπει επίσης για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών προϋποθέσεις απλούστερες 
από εκείνες που εφαρµόζονται στην ελεύθερη εγκατάσταση, προκειµένου να συµβάλει  

                                                 
1 ΕΕ C 181Ε, 30.7.2002, σ. 183. 
2 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 67. 
3 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4 COM(2004) 317 - 8722/04. 
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 περαιτέρω στην ευελιξία των αγορών εργασίας και υπηρεσιών. Η διοικητική 
απλούστευση επιδιώκεται µέσω της αντικατάστασης διαφόρων υφισταµένων επιτροπών 
από µία µόνο κανονιστική επιτροπή. Η πρόταση περιέχει επίσης ορισµένες διατάξεις 
που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών διοικήσεων και µεταξύ 
αυτών και της Επιτροπής, για την παροχή πληροφοριών και συµβουλών προς τους 
πολίτες και για την επίλυση προβληµάτων. 

 
ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 
 

Τίτλος Ι - Γενικές διατάξεις 
 

7. Το Συµβούλιο αντικατέστησε τη διατύπωση «νοµοθετικά κατοχυρωµένες 
δραστηριότητες» στο άρθρο 2, παράγραφος 2 µε τη διατύπωση «νοµοθετικά 
κατοχυρωµένο επάγγελµα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)», 
δεδοµένου ότι στο άρθρο 3 δίδεται ο ορισµός αυτού του όρου. 

 
8. Προκειµένου να διευκρινίζεται η σχέση µεταξύ της παρούσας οδηγίας και άλλων 

ισχυουσών οδηγιών, πέραν εκείνων που καταργούνται µε το άρθρο 57 της πρότασης 
(άρθρο 61 της κοινής θέσης)5, το Συµβούλιο προσέθεσε στο άρθρο 3 µια νέα 
παράγραφο 2 καθώς και νέα αιτιολογική παράγραφο (αιτιολογική παράγραφος 37 της 
κοινής θέσης). 

 
9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 2 µια νέα 

παράγραφος 2α, βάσει της οποίας να εξαιρούνται οι συµβολαιογράφοι από το πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή την τροπολογία για τους 
λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
Εν προκειµένω, το Συµβούλιο δέχθηκε το πνεύµα της τροπολογίας 31 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου µε την αιτιολογική παράγραφο 31 (36 της κοινής θέσης), 
ευθυγραµµίζοντας παράλληλα τη διατύπωση πλησιέστερα προς το άρθρο 45 της 
Συνθήκης ΕΚ. Επί πλέον, το Συµβούλιο έκρινε ως περιττή τη δήλωση ότι µια οδηγία  

                                                 
5 Η κοινή θέση χρησιµοποιεί συνεχή αρίθµηση. Όπου αυτό συνεπάγεται ότι αιτιολογικές 

παράγραφοι, άρθρα και/ή παράγραφοι έχουν στην κοινή θέση αριθµό διαφορετικό από την 
πρόταση της Επιτροπής, το παρόν έγγραφο αναφέρει και τους δύο αριθµούς. 
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 δεν θίγει την εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης (άρθρα 45 και 39, παρ. 4) και 
εποµένως την αφαίρεσε από την εν λόγω αιτιολογική παράγραφο. Το Συµβούλιο επίσης 
φρονεί ότι για τη µνεία της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να 
υπάρχει ξεχωριστή αιτιολογική παράγραφος (αιτιολογική παράγραφος 38 της κοινής 
θέσης). 

 
10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ένα νέο άρθρο 2α που θα επέκτεινε ο πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας σε υπηκόους τρίτων χωρών (τροπολογία 36). Το Συµβούλιο δεν 
δέχθηκε αυτή την τροπολογία για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη της πρόταση. Για παρεµφερείς λόγους, το Συµβούλιο περιόρισε την 
εφαρµογή του άρθρου 2, παρ. 2 στους «υπηκόους κρατών µελών». 

 
11. Στο άρθρο 3, παρ. 1, το Συµβούλιο προσέθεσε τους ορισµούς δ) έως η), 

επαναλαµβάνοντας ορισµούς που ήδη χρησιµοποιούνται σε υφιστάµενες οδηγίες. 
Οµοίως, το Συµβούλιο προσέθεσε διευκρινίσεις στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο 
α) και παράγραφος 2, µε διατύπωση ανάλογη προς του άρθρου 1 της οδηγίας 92/51/ΕΚ. 

 
12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να προστεθεί ορισµός του «ελεύθερου 

επαγγέλµατος» στο άρθρο 3, παρ. 1 (τροπολογία 37). Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή 
την τροπολογία για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. 

 
13. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε µια προσθήκη στο άρθρο 3, παρ. 3 

(τροπολογία 38). Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η προσθήκη 
περιττεύει και εποµένως δεν την δέχθηκε. 

 
14. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 1 όχι µόνο 

δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις (τροπολογία 39). Η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
της πρόταση δέχεται κατ’ αρχήν αυτή την τροπολογία, προτιµά όµως να 
χρησιµοποιήσει την ορολογία των οδηγιών 89/48/EΟΚ και 92/51/ΕΟΚ («ίδιες 
προϋποθέσεις»). Το Συµβούλιο συµφώνησε εν προκειµένω µε την Επιτροπή. 
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15. Το άρθρο 4, παρ. 3 της πρότασης της Επιτροπής αφορά την περίπτωση στην οποία το 
επάγγελµα για το οποίο ο αιτών διαθέτει τα προσόντα στο κράτος µέλος καταγωγής 
συνιστά αυτόνοµη δραστηριότητα επαγγέλµατος που καλύπτει ευρύτερο πεδίο 
δραστηριοτήτων στο κράτος µέλος υποδοχής, και προβλέπει ότι η αναγνώριση των 
προσόντων του αιτούντος του επιτρέπει την ανάληψη µόνο της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας στο κράτος µέλος υποδοχής, εφόσον η συγκεκριµένη διαφορά δεν 
δύναται να καλυφθεί µε τη λήψη αντισταθµιστικού µέτρου του άρθρου 14. Το 
Συµβούλιο αντιτίθεται στην πρόβλεψη υποχρέωσης κράτους µέλους να παρέχει µερική 
πρόσβαση σε ένα επάγγελµα κατ’ αυτό τον τρόπο, και εποµένως αφαίρεσε αυτή τη 
διάταξη. Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
το άρθρο 4, παρ. 3 (τροπολογίες 41 και 139) δεν χρειάζονται πλέον. Το Συµβούλιο 
απάλειψε επίσης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 στο άρθρο 48, δεδοµένου ότι 
αποτελεί πλεονασµό ελλείψει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (αυτό αντιστοιχεί στην 
τροπολογία 112 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

 
 Τίτλος ΙΙ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
 

16. Η υπάρχουσα οδηγία «γενικού συστήµατος» δεν περιέχει εδικές διατάξεις σχετικά µε 
τις προϋποθέσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Ο Τίτλος ΙΙ της πρότασης 
της Επιτροπής αποσκοπεί στην πρόβλεψη διατάξεων που καθιστούν σαφές ότι για την 
προσωρινού και περιστασιακού χαρακτήρα διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών θα πρέπει 
να εφαρµόζονται όροι λιγότερο επαχθείς από τους ισχύοντες για το δικαίωµα 
εγκατάστασης, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Το Συµβούλιο συµφωνεί 
µε το στόχο αυτόν, εισήγαγε όµως ορισµένες αλλαγές προκειµένου ιδίως να 
επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία µεταξύ, αφενός, της διευκόλυνσης της προσωρινής 
ή περιστασιακής διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών και, αφετέρου, της αυστηρής 
τήρησης των απαιτήσεων για τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια και για την προστασία 
των καταναλωτών. Οι αλλαγές αυτές εκτίθενται λεπτοµερέστερα παρακάτω. 

 
17. Η Επιτροπή πρότεινε, στο άρθρο 5, παρ. 2, την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι εβδοµάδες ετησίως ως 
τεκµήριο για τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της διασυνοριακής παροχής 
υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογίες 45 και 4) πρότεινε την απαλοιφή 
αυτού του τεκµηρίου. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ένα 
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 ενιαίο χρονολογικό κριτήριο δεν θα ήταν κατάλληλο για όλα τα επαγγέλµατα και τις 
περιπτώσεις, και ως εκ τούτου προτίµησε µια διάταξη κατά την οποία ο προσωρινός και 
περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιµάται κατά περίπτωση, ιδίως σε 
συνάρτηση µε τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα 
της συγκεκριµένης παροχής. Ανάλογα προσαρµόσθηκε η αιτιολογική παράγραφος 5. 

 
18. Το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β) της πρότασης περιέχει την προϋπόθεση ότι ο 

πάροχος έχει ασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα επί τουλάχιστον δύο έτη στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικώς κατοχυρωµένο στο 
εν λόγω κράτος µέλος. Το Συµβούλιο κρίνει ότι, για λόγους προστασίας του 
καταναλωτή, τα δύο αυτά έτη πρέπει να εµπίπτουν στο διάστηµα της δεκαετίας που 
προηγείται της παροχής της υπηρεσίας. Φρονεί επίσης ότι αυτή η απαίτηση της διετίας 
δεν θα πρέπει να ισχύει εάν, καίτοι το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης, είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένη η εκπαίδευση και 
κατάρτιση για το εν λόγω επάγγελµα. 

 
19. Το Συµβούλιο φρονεί ότι, όταν η προσωρινή ή περιστασιακή παροχή υπηρεσιών 

συνεπάγεται την επί τόπου παρουσία του παρόχου στο κράτος µέλος υποδοχής, ο 
πάροχος θα πρέπει να υπόκειται σε ορισµένες πειθαρχικές διατάξεις του κράτους 
µέλους υποδοχής, για λόγους προστασίας και ασφάλειας του καταναλωτή. Βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, στο άρθρο 5, παρ. 3 της κοινής θέσης και στην αντίστοιχη 
αιτιολογική παράγραφο (αιτιολογική παράγραφος 8 της κοινής θέσης) οι εφαρµοστέες 
πειθαρχικές διατάξεις περιορίζονται σε αυτές που έχουν άµεση σχέση. 

 
20. Κατά το άρθρο 6, στοιχείο α) της πρότασης, το κράτος µέλος υποδοχής απαλλάσσει 

τους εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος επαγγελµατίες που παρέχουν προσωρινά 
και περιστασιακά υπηρεσίες στο έδαφός του, από απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την 
αδειοδότηση, την καταχώριση ή την εγγραφή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 
επαγγελµατικό φορέα. Προκειµένου να διευκολυνθεί η απαιτούµενη (βλ. ανωτέρω 
σηµείο 19) εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτεια του 
κράτους µέλους υποδοχής, το Συµβούλιο προσέθεσε τη δυνατότητα των κρατών µελών 
για παρέκκλιση όσον αφορά αυτή την απαλλαγή, προβλέποντας είτε µια προσωρινή 
εγγραφή που γίνεται αυτόµατα ή µια τυπική προσχώρηση σε επαγγελµατική οργάνωση 
ή επαγγελµατικό οργανισµό. Η παρέκκλιση αυτή βασίζεται εν µέρει και στις 
τροπολογίες 141 και 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέποντας τον όρο ότι οι 
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 διαδικασίες αυτές δεν καθυστερούν ούτε περιπλέκουν την παροχή υπηρεσιών και δεν 
επιφέρουν επιπλέον έξοδα στον πάροχο υπηρεσιών. ∆εδοµένης αυτής της γενικής 
παρέκκλισης, το Συµβούλιο δεν θεωρεί αναγκαία την πρόβλεψη ειδικής παρέκκλισης 
από το άρθρο 6 για παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς 
επαγγελµατικής ευθύνης, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες 
189 και 143. 

 
21. Το άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει ότι απαιτείται από τον πάροχο που 

µετακινείται από ένα κράτος µέλος σε άλλο για να παράσχει υπηρεσίες προσωρινά και 
περιστασιακά, να ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το σηµείο επαφής του 
κράτους µέλους εγκατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε (τροπολογία 50) 
να πρέπει ο πάροχος να ενηµερώνει τους αρµόδιους οργανισµούς του κράτους µέλους 
εγκατάστασης και του κράτους µέλους υποδοχής, επιβάλλοντας υποχρεώσεις και στον 
αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους εγκατάστασης. Το Συµβούλιο κρίνει, στην 
κοινή του θέση, ότι ο οργανισµός που πρέπει να ενηµερώνεται είναι η αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους υποδοχής, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο ενδιαφερόµενος 
παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του. Η απαίτηση ενηµέρωσης και των δύο κρατών 
µελών και η επιβολή επιπρόσθετων διοικητικών καθηκόντων στην αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους εγκατάστασης (όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), θα ήταν 
αντίθετη προς το στόχο της διευκόλυνσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. 
Πέραν αυτού, το Συµβούλιο θεωρεί ότι ο πάροχος θα υποχρεούται να υποβάλει σχετική 
δήλωση µόνον εφόσον αυτό απαιτείται από το κράτος µέλος υποδοχής, και ότι η 
δήλωση µπορεί να απαιτείται µόνο κατά την πρώτη του µετακίνηση προς το κράτος 
µέλος υποδοχής µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, ανανεώνεται δε άπαξ ετησίως εάν ο 
πάροχος προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες σε αυτό το κράτος µέλος κατά τη διάρκεια 
αυτού του έτους (άρθρο 7, παρ. 1 της κοινής θέσης). Το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης τη 
δυνατότητα των κρατών µελών να απαιτούν η δήλωση αυτή να συνοδεύεται από 
ορισµένα δικαιολογητικά (άρθρο 7, παρ. 2 και αιτιολογική παράγραφος 7 της κοινής 
θέσης). 

 
22. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η διάταξη περί του επαγγελµατικού τίτλου βάσει του οποίου 

πραγµατοποιείται η παροχή υπηρεσίας πρέπει να περιλαµβάνεται στο άρθρο 7 αντί του 
άρθρου 5, παρ. 3 όπως πρότεινε η Επιτροπή. Συνεπώς, η διάταξη αυτή περιλαµβάνεται 
στην κοινή θέση ως παράγραφος 3 του άρθρου 7. Επί πλέον, το Συµβούλιο παρέκκλινε  
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 σε δύο ειδικές περιπτώσεις από την γενική αρχή ότι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες πρέπει 
να παρέχονται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους εγκατάστασης : οι 
υπηρεσίες παρέχονται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους υποδοχής 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην τελευταία φράση της παραγράφου 3 και στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κοινής θέσης. 

 
23. Το Συµβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα του κράτους µέλους υποδοχής να επαληθεύει τα 

επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου προσωρινών ή περιστασιακών διασυνοριακών 
υπηρεσιών, πριν από την πρώτη παροχή των υπηρεσιών σε σαφώς ορισµένες 
περιπτώσεις : επαλήθευση µπορεί να γίνεται στην περίπτωση των νοµοθετικά 
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων που έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια 
και δεν τυγχάνουν αυτόµατης αναγνώρισης δυνάµει του Τίτλου ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ· 
µόνον εφόσον σκοπός είναι να αποφευχθεί σοβαρή βλάβη της υγείας ή της ασφάλειας 
του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου, 
και εφόσον δεν υπερβαίνονται τα προς τούτο αναγκαία (άρθρο 7, παρ. 4 και αιτιολογική 
παράγραφος 6 της κοινής θέσης. 

 
24. Το Συµβούλιο αφαίρεσε από τα στοιχεία τα οποία το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 

ζητήσει από το κράτος µέλος εγκατάστασης δυνάµει του άρθρου 8, την απόδειξη της 
ιθαγένειας του παρόχου καθώς και την απόδειξη ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 
5, παρ. 1, στοιχείο β), δεδοµένου ότι πρόκειται για στοιχεία που µπορεί να ζητηθεί από 
τον ίδιο τον πάροχο να παράσχει δυνάµει του άρθρου 7, παρ. 2, στοιχεία α) και δ) της 
κοινής θέσης. Αφετέρου, για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του 
αποδέκτη των υπηρεσιών, το Συµβούλιο προσέθεσε τη δυνατότητα των αρµοδίων 
αρχών του κράτους µέλους υποδοχής να ζητούν από τις αντίστοιχες αρχές του κράτους 
µέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σηµαντική πληροφορία που έχει σχέση µε την 
απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελµατικού χαρακτήρα (άρθρο 8, 
παρ. 1 της κοινής θέσης). Για τον ίδιο λόγο, το Συµβούλιο προσέθεσε και µια διάταξη 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε καταγγελίες κατά παρόχου υπηρεσιών 
(άρθρο 8, παρ. 2 της κοινής θέσης). 

 
25. Το Συµβούλιο κρίνει ότι το να απαιτείται από τα κράτη µέλη να υποχρεώνουν τον 

πάροχο υπηρεσιών να παρέχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 σε κάθε περίπτωση, θα συνεπαγόταν την επιβολή ανώφελου 
διοικητικού βάρους τόσο στα κράτη µέλη όσο και στον πάροχο. Εποµένως, το 
Συµβούλιο έδωσε στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν θα απαιτούν από 
τον πάροχο να παρέχει οιεσδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται, απέκλεισε δε 
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 τις περιπτώσεις στις οποίες η υπηρεσία παρέχεται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του 

κράτους µέλους υποδοχής. Το Συµβούλιο διέγραψε από τον κατάλογο των 

πληροφοριών, ως περιττό, το στοιχείο για τη µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που 

εφαρµόζονται στο κράτος µέλος εγκατάστασης (άρθρο 9, στοιχείο ε) της πρότασης της 

Επιτροπής), προσέθεσε δε ένα στοιχείο σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα 

µέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελµατική ευθύνη 

(άρθρο 9, στοιχείο στ) της κοινής θέσης), ακολουθώντας εν µέρει την τροπολογία 53 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ένα νέο άρθρο 9α το οποίο αποκλείει τους 

νόµιµους ελεγκτές των λογιστικών εγγράφων από το πεδίο του Τίτλου ΙΙ (τροπολογία 
55). Ενώ αποδέχεται την τροπολογία αυτή κατ’ αρχήν, η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
της πρόταση εκτιµά ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γενικότερη διατύπωση 
προκειµένου να καλύπτεται το σύνολο των επαγγελµάτων που διέπονται από ειδική 
νοµοθεσία, καθώς και οι µέλλουσες νοµοθετικές εξελίξεις. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε 
την Επιτροπή ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η τροπολογία, και χρησιµοποιεί, στην 
αρχή του άρθρου 5, παρ. 1, τη διατύπωση «Υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου…». 

 
 Τίτλος III, Κεφάλαιο I - Ελευθερία εγκατάστασης - Γενικό σύστηµα αναγνώρισης των 

τίτλων εκπαίδευσης 
 

27. Το άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής επεκτείνει το γενικό σύστηµα µε επικουρικό 
τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται αυτόµατη αναγνώριση βάσει της 
επαγγελµατικής πείρας ή του συντονισµού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. Το 
Συµβούλιο θεωρεί ότι η επέκταση αυτή είναι υπερβολική· κατά την άποψή του, το 
γενικό σύστηµα θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στα επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται 
από τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που 
απαριθµούνται στο άρθρο 10, στοιχεία α) έως ζ) της κοινής θέσης, στις οποίες ο αιτών, 
ενώ ανήκει σε επάγγελµα καλυπτόµενο από τα εν λόγω Κεφάλαια, για συγκεκριµένους 
και εξαιρετικούς λόγους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι 
περιπτώσεις που απαριθµούνται αφορούν καταστάσεις που καλύπτονται από τη 
Συνθήκη σύµφωνα µε την ερµηνεία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου καθώς και 
καταστάσεις υποκείµενες σε ειδικές λύσεις δυνάµει υφισταµένων οδηγιών. Το 
Συµβούλιο προσάρµοσε ανάλογα την αιτιολογική παράγραφο 10 της πρότασης της 
Επιτροπής (αιτιολογική παράγραφος 14 της κοινής θέσης). 
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28. Το άρθρο 11 της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει πέντε επίπεδα επαγγελµατικών 

προσόντων. Το Συµβούλιο κρίνει σκοπιµότερο να διατηρηθούν τα τέσσερα επίπεδα που 

προβλέπονται στις υφιστάµενες οδηγίες, µαζί µε το µεταβατικό µέτρο του άρθρου 13, 

παρ. 3 της κοινής θέσης, παρά να εισαχθεί πέµπτο επίπεδο. Εποµένως, το Συµβούλιο 

αφαίρεσε την παράγραφο 6 του άρθρου 11 της πρότασης της Επιτροπής και 

προσάρµοσε ανάλογα άλλες διατάξεις. 

 
29. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε διευκρινίσεις στο άρθρο 11, παράγραφοι 2, 3, 5 

και 6, µε στόχο την ευθυγράµµιση προς το κοινοτικό κεκτηµένο (τροπολογίες 192, 193, 
216 και 217). Στην τροποποιηµένη πρόταση η Επιτροπή δέχθηκε αυτές τις 
διευκρινίσεις, µε την επιφύλαξη αναδιατύπωσης. Το Συµβούλιο τις δέχθηκε επίσης, µε 
την προϋπόθεση αναδιατύπωσης και υπό την επιφύλαξη της θέσης του Συµβουλίου η 
οποία παρατίθεται ανωτέρω στο σηµείο 28. 

 
30. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 57 και 218 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για το άρθρο 11, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. 

 
31. Το Συµβούλιο προσέθεσε στο άρθρο 11, παρ. 4 και στο άρθρο 13, παρ. 2 της κοινής του 

θέσης τη δυνατότητα προσαρµογής των καταλόγων των Παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ 
σύµφωνα µε τη διαδικασία «επιτροπολογίας». 

 
32. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέο 

άρθρο 12α (τροπολογία 59) για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
33. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 

άρθρο 13, παρ. 1, και την πρόταση για νέα παράγραφο 1α (τροπολογία 60) για τους 
λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
34. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την εκτίµηση της Επιτροπής, στην τροποποιηµένη 

πρόταση, ότι η νέα παράγραφος 2α του άρθρου 13, που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (τροπολογία 62) δεν χρειάζεται εφόσον υπάρχει το Παράρτηµα VII. 
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35. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε διάφορες τροπολογίες σχετικά µε προσόντα 
αποκτηθέντα σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος, βάσει 
συµφωνιών δικαιόχρησης µε εκπαιδευτικό ίδρυµα του κράτους µέλους που χορηγεί τον 
τίτλο (τροπολογίες 63, 214, 8 και 10 σχετικά µε το άρθρο 13, παράγραφοι 2β) και 2γ) 
και αιτιολογικές παράγραφοι 7α και 7γ). Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 
214 και 10 για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. Το Συµβούλιο θεωρεί επίσης ότι δεν χρειάζονται οι προσθήκες που 
προτείνονται µε τις τροπολογίες 63 και 8. Εν τούτοις, το Συµβούλιο θεωρεί τω όντι 
αναγκαίο να προβλέπεται, όσον αφορά προσόντα αποκτηθέντα βάσει συµφωνιών 
δικαιόχρησης, ότι, σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, το κράτος µέλος 
υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος 
καταγωγής του τίτλου, το 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, το 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 το κατά 
πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην 
επικράτεια του κράτους µέλους καταγωγής του τίτλου. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η 
κατάλληλη θέση για τη διάταξη αυτή είναι στο άρθρο 46 της πρότασης της Επιτροπής, 
το οποίο αφορά τα έγραφα και τις πληροφορίες που µπορεί να ζητηθούν από τις 
αρµόδιες αρχές (άρθρο 50, παρ. 2 της κοινής θέσης του Συµβουλίου). 

 
36. Το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο στο άρθρο 14 (άρθρο 14, παρ. 3 της 

κοινής θέσης), κατά την οποία επαφίεται στο κράτος µέλος υποδοχής, και όχι στον 
αιτούντα, η επιλογή του αντισταθµιστικού µέτρου που θα πρέπει να εφαρµοσθεί στις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ακριβής γνώση του εθνικού δικαίου και σε 
ορισµένες περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 10 στοιχεία α), β), γ), δ), στ) και ζ) 
(βλ. σηµείο 27 ανωτέρω). 

 
37. Στο άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 2 το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία 64 και 

το µέρος της τροπολογίας 151 που αφορά τη σιωπηρή αποδοχή, για τους λόγους που 
παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το Συµβούλιο κρίνει επίσης 
το µέρος της τροπολογίας 151 που αναφέρεται σε «βάσιµους και επιτακτικούς λόγους» 
ως πλεονάζον, δεδοµένου ότι στο ίδιο εδάφιο υπάρχει η απαίτηση για προσκόµιση 
«κατάλληλης αιτιολόγησης». Το υπόλοιπο µέρος της τροπολογίας 151 θα επέφερε, 
κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, αβεβαιότητα και εποµένως δεν έγινε δεκτό. 
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38. Το Συµβούλιο θεώρησε αναγκαίο να επιφέρει ορισµένες διευκρινίσεις στο άρθρο 15 και 
στην αντίστοιχη αιτιολογική παράγραφο 9 (αιτιολογική παράγραφος 13 της κοινής 
θέσης του Συµβουλίου), που αναφέρονται στις «κοινές βάσεις». Κατ’ αρχάς, το 
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να αρχίζει το άρθρο µε ορισµό του όρου «κοινές βάσεις» 
λεπτοµερέστερο του προτεινόµενου από την Επιτροπή (άρθρο 15, παρ. 1 της κοινής 
θέσης). Το Συµβούλιο φρονεί ότι δεν ενδείκνυται να προβλέπονται κοινές βάσεις οι 
οποίες καλύπτουν λίγα µόνο κράτη µέλη και ότι, εποµένως, προκειµένου µια κοινή 
βάση να µπορεί να λαµβάνεται υπόψη βάσει αυτού του άρθρου, θα πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία 
περιλαµβάνονται όλα τα κράτη µέλη που κατοχυρώνουν νοµοθετικά το συγκεκριµένο 
επάγγελµα. Στην αιτιολογική παράγραφο προσετέθη ένας ενδεικτικός, µη εξαντλητικός 
κατάλογος κριτηρίων που θα πρέπει ενδεχοµένως να περιλαµβάνονται στις κοινές 
βάσεις. 

 
 Το Συµβούλιο θεωρεί ότι, όσον αφορά τις κοινές βάσεις, πρέπει να καταστούν 

σαφέστεροι οι αντίστοιχοι ρόλοι των επαγγελµατικών οργανώσεων, των κρατών µελών 
και της Επιτροπής. Προς τούτο, το Συµβούλιο διευκρίνισε τα εξής : 

 
- όχι µόνο οι επαγγελµατικές ενώσεις, αλλά και τα κράτη µέλη µπορούν να 

υποβάλουν στην Επιτροπή κοινές βάσεις (άρθρο 15, παρ. 2 της κοινής θέσης), 
 

- η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται µε τα κράτη µέλη πριν αποφασίσει εάν 
ένα σχέδιο κοινής βάσης διευκολύνει την αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών 
προσόντων ή όχι (άρθρο 15, παρ. 2 της κοινής θέσης), 

 
- το άρθρο αυτό δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να καθορίζουν τα 

επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελµάτων στην 
επικράτειά τους καθώς και το περιεχόµενο και την οργάνωση των συστηµάτων 
τους γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (άρθρο 15, παρ. 4 της κοινής 
θέσης). 

 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ΣΜ/νµ 13 
 DG C I   EL 

 Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης την απαίτηση να είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο οι επαγγελµατικές ενώσεις που υποβάλλουν σχέδια κοινών 
βάσεων (άρθρο 15, παρ. 2 και αιτιολογική παράγραφος 13 της κοινής θέσης). Ακόµη, 
το Συµβούλιο προσέθεσε µια ρήτρα επανεξέτασης του άρθρου αυτού τρία έτη µετά την 
ηµεροµηνία µεταφοράς (άρθρο 15, παρ. 6 της κοινής θέσης). 

 

 Πολλές από τις διευκρινίσεις που επέφερε το Συµβούλιο συµπίπτουν επί της ουσίας µε 
προτάσεις των τροπολογιών 68, 70, 12 και 185 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Αντίθετα, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 188 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση.  

 

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ - Αναγνώριση της επαγγελµατικής πείρας 

 

39. Η Επιτροπή πρότεινε απλούστευση του άρθρου 4 και του Παραρτήµατος Α της οδηγίας 
1999/42/ΕΚ, µειώνοντας από έξι σε δύο τις κατηγορίες των προβλεπόµενων 
δραστηριοτήτων (άρθρα 16 έως 19 και Παράρτηµα IV της πρότασης της Επιτροπής). 
Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι είναι επιθυµητό να µειωθεί ο αριθµός των κατηγοριών 
δραστηριοτήτων, κρίνει όµως ότι οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι τρεις και όχι δύο. 
Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο χώρισε το άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής σε δύο 
ξεχωριστά άρθρα (άρθρα 17 και 18 της κοινής θέσης) και αναδιάρθρωσε σε τρεις τους 
δύο καταλόγους του Παραρτήµατος IV. 

 

 Το Συµβούλιο δέχθηκε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογία 207) 
να αντικατασταθούν τα «πέντε έτη» µε «έξι έτη» στο άρθρο 17, παρ. 1, στοιχείο α), 
µόνον όµως για τις δραστηριότητες που καλύπτει το άρθρο 17 της κοινής θέσης· δεν 
δέχθηκε την ίδια αλλαγή για τις δραστηριότητες του άρθρου 18 της κοινής θέσης, για 
τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το 
Συµβούλιο δεν δέχθηκε επίσης το µέρος της τροπολογίας 207 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο αφορά ένα νέο στοιχείο δα) στο άρθρο 17, παρ. 1, για τους 
λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. 
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40. Για λόγους συµµόρφωσης προς τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, κατά την οποία οι 
εκτελεστικές εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το νοµοθέτη απαιτείται να 
είναι επαρκώς εξειδικευµένες, εφόσον πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τα όρια 
αυτών των εξουσιών, το Συµβούλιο διευκρίνισε στο άρθρο 19 της πρότασης (άρθρο 20 
της κοινής θέσης) ότι σκοπός της τροποποίησης των καταλόγων των δραστηριοτήτων 
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV τη διαδικασία «επιτροπολογίας» πρέπει να 
είναι «να ενηµερωθεί ή να διευκρινιστεί η ονοµατολογία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
οιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τις εκάστοτε κατηγορίες»6. 

 
 Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ - Αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελαχίστων 

προϋποθέσεων εκπαίδευσης 
 

41. Το Συµβούλιο δέχθηκε τις προτάσεις των τροπολογιών 80, 88, 90, 93, 95, 97 και 161 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλ. να µεταφερθούν οι κατάλογοι γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τα επαγγέλµατα που καλύπτονται από τον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, από 
το Παράρτηµα V, σηµεία 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 στο σώµα της 
οδηγίας. Αντί να δηµιουργήσει νέα άρθρα, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε αυτούς τους 
καταλόγους στα άρθρα 22, 29, 32, 35, 36 και 40 της πρότασης (άρθρα 24 παρ. 3, 31 
παρ. 6, 34 παρ. 3, 38 παρ. 3, 40 παρ. 3 και 44 παρ. 3 της κοινής θέσης). Εν τούτοις, το 
Συµβούλιο δεν δέχθηκε την πρόταση της τροπολογίας 154 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δηλ. να διαγραφεί από το άρθρο 20, παρ. 5 (άρθρο 21 παρ. 6 της κοινής 
θέσης) η δυνατότητα ενηµέρωσης των εν λόγω καταλόγων µε τη διαδικασία 
«επιτροπολογίας», για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. Για λόγους συνέπειας του κειµένου, το Συµβούλιο µετέφερε επίσης τον 
κατάλογο των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τους αρχιτέκτονες, από το 
Παράρτηµα V, σηµείο 5.7.1 στο άρθρο 42 της πρότασης (άρθρο 46, παρ. 1 της κοινής 
θέσης). 

 
42. Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης τις τροπολογίες 96 και 192 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι οποίες µεταφέρουν τον κατάλογο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
µαιών/µαιευτών και φαρµακοποιών από το Παράρτηµα V, σηµεία 5.5.3 και 5.6.3 στα 
άρθρα 38 και 41 της πρότασης (άρθρα 42, παρ. 2 και 45, παρ. 2 της κοινής θέσης). 

 

                                                 
6  Για τον ίδιο λόγο, το Συµβούλιο αποσαφήνισε τα όρια των εκτελεστικών εξουσιών που 

αναφέρονται στα άρθρα 23, παρ. 6 και 24 της πρότασης (άρθρα 25, παρ. 5 και 26 της κοινής 
θέσης). 
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43. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 153 και 128 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που προτείνουν την προσθήκη διατάξεων σχετικά µε τους 
ψυχοθεραπευτές στο άρθρο 20 της πρότασης και σε ένα νέο σηµείο 5α του 
Παραρτήµατος V, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 
της πρόταση. 

 
44. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε, µε την τροπολογία 75, να τροποποιηθεί η 

παράγραφος 6 του άρθρου 20 της πρότασης, προβλέποντας ότι όταν ένα κράτος µέλος 
θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα που 
καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, θα πρέπει να τις κοινοποιεί όχι µόνο 
στην Επιτροπή αλλά και στα άλλα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο δέχεται αυτή την 
τροπολογία στο βαθµό που αφορά τα προσόντα του αρχιτέκτονα (άρθρο 21, παρ. 7 της 
κοινής θέσης), όχι όµως σε ό,τι αφορά τα άλλα επαγγέλµατα που καλύπτει το εν λόγω 
κεφάλαιο, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι διαφορές µεταξύ των συστηµάτων που ισχύουν 
για τους αρχιτέκτονες και για τα άλλα επαγγέλµατα βάσει των υφισταµένων οδηγιών, 
δικαιολογούν την επέκταση της κοινοποίησης στα άλλα κράτη µέλη όσον αφορά τους 
αρχιτέκτονες. 

 
 Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 77 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

προτείνει µια νέα παράγραφο 6α στο άρθρο 20, για τους λόγους που παραθέτει η 
Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Εν τούτοις, λαµβάνοντας υπόψη το 
διαφορετικό σύστηµα για τους αρχιτέκτονες (βλ. προηγούµενο σηµείο), το Συµβούλιο 
σηµειώνει ότι η Επιτροπή αναφέρει στη δήλωση για την οποία γίνεται λόγος στο σηµείο 
68 παρακάτω, ότι εάν ένα κράτος µέλος έχει σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον 
κάποιος τίτλος εκπαίδευσης αρχιτέκτονα πληροί τα κριτήρια που ορίζει η οδηγία, η 
Επιτροπή σκοπεύει να φέρει το ζήτηµα στην οµάδα εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται 
στη δήλωση της Επιτροπής.  

 
45. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ορισµένες τροποποιήσεις σχετικά µε την 

εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης για τα επαγγέλµατα που καλύπτει το Κεφάλαιο 
ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ της πρότασης (τροπολογίες 81, 86, 159, 160 και 94). Σύµφωνα µε το 
στόχο της απλούστευσης που διέπει το κείµενο της οδηγίας, το Συµβούλιο προτίµησε 
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 να συγχωνεύσει σε µία µόνο διάταξη (άρθρο 22α της κοινής θέσης) όλες τις διατάξεις 

που αναφέρονταν στην εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης και εποµένως να 
απαλείψει αυτή την αναφορά από τα άρθρα 23 παρ. 4, 26 παρ. 4, 29 παρ. 3 τρίτο εδάφιο 
και 36 παρ. 3 της πρότασης της Επιτροπής. 

 
46. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε, µε την τροπολογία 101, να περιληφθεί στο 

άρθρο 40 που αφορά τους φαρµακοποιούς µια διάταξη παρόµοια µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 22 της πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε τη συνεχή εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την άποψη που διατυπώνει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη πρόταση, ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλα τα 
επαγγέλµατα που καλύπτει ο Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ. Συνεπώς, το Συµβούλιο εισήγαγε 
µια ενιαία διάταξη µε αυτό το περιεχόµενο (άρθρο 22β της κοινής θέσης) κατόπιν της 
απαλοιφής της παραγράφου 3 του άρθρου 22 της πρότασης της Επιτροπής. 

 
47. Το Συµβούλιο προσέθεσε ορισµένες διατάξεις στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς 

και στα Παραρτήµατα, µε τις οποίες λαµβάνεται υπόψη η προσχώρηση δέκα νέων 
κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, και οι οποίες βασίζονται 
σε αντίστοιχες προσαρµογές των υφισταµένων οδηγιών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Πράξεις Προσχώρησης. 

 
 Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης διατάξεις σχετικά µε τίτλους νοσοκόµων και 

µαιών/µαιευτών χορηγούµενων στην Πολωνία, στις οποίες λαµβάνεται υπόψη 
νοµοθεσία που εισήχθη στην Πολωνία µετά τη σύναψη των προαναφερόµενων 
Πράξεων Προσχώρησης (άρθρα 33 παρ. 3 και 43 παρ. 4 της κοινής θέσης). 

 
48. Το Συµβούλιο διόρθωσε την ηµεροµηνία στα άρθρα 21, παρ. 2 στοιχείο α) και 39 

παρ. 2 της πρότασης της Επιτροπής, από 3 Οκτωβρίου 1989 σε 3 Οκτωβρίου 1990 
(άρθρα 23, παρ. 2 στοιχείο α) και 43 παρ. 2 της κοινής θέσης). 

 
49. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 155 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

οποία προτείνει την απαλοιφή της παραγράφου 6 του άρθρου 23 της πρότασης της 
Επιτροπής, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. 

 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ΣΜ/νµ 17 
 DG C I   EL 

50. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε µε την τροπολογία 156 για το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 24 να είναι δυνατό να περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.1.4, µε τη 
διαδικασία «επιτροπολογίας», όχι µόνο νέες ιατρικές ειδικότητες κοινές σε όλα τα 
κράτη µέλη, αλλά και νέες ιατρικές ειδικότητες κοινές σε ορισµένα µόνο κράτη µέλη. 
Η Επιτροπή δεν δέχθηκε την τροπολογία αυτή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το 
Συµβούλιο επέλεξε µια συµβιβαστική λύση, σύµφωνα µε την οποία νέες ιατρικές 
ειδικότητες µπορούν να περιλαµβάνονται εάν είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέµπτα 
των κρατών µελών (άρθρο 26, δεύτερο εδάφιο και αιτιολογική παράγραφος 17 της 
κοινής θέσης). Αυτό συνεπάγεται ανακατανοµή των ιατρικών ειδικοτήτων µεταξύ του 
Παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.4 (σηµείο 5.1.3 της κοινής θέσης) και του 
Παραρτήµατος VI, σηµείο 6.1. 

 
 Το Συµβούλιο θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαίο να µεταφερθούν οι κατάλογοι των 

κεκτηµένων δικαιωµάτων των ειδικευµένων ιατρών από το Παράρτηµα VI, σηµείο 6.1 
στο Παράρτηµα V, νέο σηµείο 5.1.4α, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις 
τροπολογίες 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 και 215. 

 
51. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στον Τίτλο ΙΙ της κοινής του θέσης το πνεύµα της 

τροπολογίας 87 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πρότεινε ένα νέο άρθρο 28α 
(βλ. ανωτέρω σηµεία 19 έως 24). 

 
52. Όπως και στην περίπτωση των ιατρικών ειδικοτήτων (σηµείο 50 ανωτέρω), το 

Συµβούλιο επανεισήγαγε τη δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης για τις οδοντιατρικές 
ειδικότητες που είναι κοινές σε τουλάχιστον τα δύο πέµπτα των κρατών µελών. Κατά 
συνέπεια, το Συµβούλιο έκρινε αναγκαία τη διάκριση µεταξύ βασικής οδοντιατρικής 
εκπαίδευσης (άρθρο 34 και Παράρτηµα V, σηµείο 5.3.2 της κοινής θέσης) και 
εκπαίδευσης ειδικευµένου οδοντιάτρου (άρθρο 35 και Παράρτηµα V, σηµείο 5.3.3 της 
κοινής θέσης) και, κατόπιν τούτου, την απαλοιφή του σηµείου 6.2 του 
Παραρτήµατος VΙ της πρότασης της Επιτροπής καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 34 που αναφέρονταν στο σηµείο αυτό του Παραρτήµατος VΙ. 

 
53. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 

πρότεινε την προσθήκη νέας παραγράφου 2α στο άρθρο 35, για τους λόγους που 
παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. 
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54. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 98 και 19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
που πρότειναν την προσθήκη νέας παραγράφου 1β στο άρθρο 40 και αντίστοιχη 
αιτιολογική παράγραφο 19α, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη της πρόταση. 

 

55. Στις τροπολογίες 162, 163, 104 και 18, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να 
περιληφθεί στο άρθρο 41, παρ. 2α ή 2β ή 4α και να αναφέρεται στην αιτιολογική 
παράγραφο 19 της πρότασης, η παρέκκλιση σχετικά µε τα φαρµακεία που προβλέπεται 
στο άρθρο 2, παρ. 2 της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ. Το Συµβούλιο δέχθηκε να προβλέπεται 
αυτή η παρέκκλιση, κρίνει όµως ότι είναι καλύτερα να τοποθετηθεί στο άρθρο 20 της 
πρότασης (άρθρο 21, παρ. 4 της κοινής θέσης), δεδοµένου ότι αφορά αυτόµατη 
αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης. 

 

56. Το Συµβούλιο δέχθηκε επίσης την παρέκκλιση σχετικά µε τα φαρµακεία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ, και την περιέλαβε 
στο άρθρο 41 της πρότασης (άρθρο 45, παρ. 4 της κοινής θέσης). 

 

57. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 212 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
οποία προτείνει ένα νέο άρθρο 45α, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη της πρόταση. 

 

 Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο IV - Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης 
 

58. Το Συµβούλιο µετέφερε το σηµείο 2(β) του Παραρτήµατος VII της πρότασης της 
Επιτροπής στο άρθρο 46 (άρθρο 50, παρ. 2 της κοινής θέσης), διότι κρίνει ότι το σηµείο 
αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται στο άρθρο και όχι σε Παράρτηµα. 

 

59. Το Συµβούλιο µετέφερε την παράγραφο 2 του άρθρου 46 της πρότασης της Επιτροπής 
από τον Τίτλο ΙΙΙ στον Τίτλο V, άρθρο 52 (άρθρο 56, παρ. 2 της κοινής θέσης), διότι 
εκτιµά ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται όσον αφορά όχι µόνο την 
εγκατάσταση αλλά και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Το Συµβούλιο, επί πλέον, 
επέκτεινε αυτή τη διάταξη στην αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών υποδοχής και εγκατάστασης, όπως προτείνει 
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 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 110, προσέθεσε δε µια ειδική αναφορά 
που αφορά «τη λήψη πειθαρχικών µέτρων ή την επιβολή ποινικών κυρώσεων» και 
κατέστησε σαφές ότι πρέπει να τηρείται η νοµοθεσία περί της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
60. Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 47, παρ. 2 της πρότασης (άρθρο 51, παρ. 2 της 

κοινής θέσης) ούτως ώστε η προθεσµία να µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα σε 
περιπτώσεις που εµπίπτουν στα Κεφάλαια Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, σύµφωνα µε τις 
προθεσµίες που προβλέπονται στις υφιστάµενες οδηγίες. 

 
61. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 113 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 

προσθήκη µιας νέας παραγράφου 2α στο άρθρο 48, για τους λόγους που παραθέτει η 
Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
Tίτλος IV - Όροι άσκησης του επαγγέλµατος 

 
62. Το Συµβούλιο µετέφερε το σχετικό µε τις γλωσσικές γνώσεις άρθρο 49 (άρθρο 53 της 

κοινής θέσης) στον Τίτλο IV, που αφορά όχι µόνο την εγκατάσταση αλλά και την 
παροχή υπηρεσιών. Το Συµβούλιο ακόµη διέγραψε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 
της πρότασης, διότι θεωρεί ότι περιλαµβάνει µια υποχρέωση της οποίας το αποτέλεσµα 
δεν µπορεί να εξασφαλισθεί. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 114 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι κρίνει ότι οι οδηγίες πρέπει να απευθύνονται στα 
κράτη µέλη και όχι στους µετανάστες. 

 
63. Το Συµβούλιο περιόρισε την δυνατότητα απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 51 

(άρθρο 55 της κοινής θέσης) µόνο στους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες οδηγίες. 

 
Tίτλος V - ∆ιοικητική συνεργασία και εκτελεστικές αρµοδιότητες 

 
64. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 116, 117 και 118 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι οποίες προτείνουν στο άρθρο 52 της πρότασης αντί «αρµόδιες αρχές» 
να τεθεί «επαγγελµατικές οργανώσεις ή αρµόδιοι οργανισµοί/φορείς», αναθέτοντας 
στους φορείς αυτούς τις αρµοδιότητες των προβλεποµένων στο άρθρο 53 σηµείων 
επαφής, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της  
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 πρόταση. Για τους ίδιους λόγους, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την παρεµφερή 
τροπολογία 136 για το άρθρο 8, παρ. 1. Επί πλέον, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να αντικατασταθούν οι «αρµόδιες αρχές» µε «αρµόδιους 
φορείς». 

 
65. Το Συµβούλιο τροποποίησε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 53 της πρότασης 

(άρθρο 57 της κοινής θέσης) προκειµένου να καταστεί σαφές, βάσει της αρχής της 
αναλογικότητας, ότι δεν απαιτείται από τα σηµεία επαφής να ενηµερώνουν 
συστηµατικά την Επιτροπή για τις εργασίες τους επί όλων των υποθέσεων που 
χειρίζονται. 

 
66. Το Συµβούλιο κατέστησε σαφές µε µια νέα αιτιολογική παράγραφο (αιτιολογική 

παράγραφος 28 της κοινής θέσης) ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει 
µε ποιο τρόπο το ένα σηµείο επαφής, το οποίο απαιτείται να ορίσει, θα συνεργάζεται µε 
άλλα γραφεία σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η αιτιολογική παράγραφος περιλαµβάνει επίσης 
ορισµένα στοιχεία της νέας αιτιολογικής παραγράφου 23α που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο µε την τροπολογία 26. 

 
67. Το Συµβούλιο αφαίρεσε την παράγραφο 3 του άρθρου 54 της πρότασης της Επιτροπής, 

διότι θεωρεί ότι το περιεχόµενο αυτής της παραγράφου είναι θέµα που αφορά τον 
εσωτερικό κανονισµό της εν λόγω επιτροπής και δεν πρέπει να ρυθµίζεται από την 
οδηγία. 

 
68. Με τις τροπολογίες 119 και 120, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να προβλεφθεί 

στο άρθρο 54 της πρότασης η συγκρότηση δύο επιτροπών για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων, αντί µίας ενιαίας. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτές τις 
τροπολογίες, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της 
πρόταση. 

 
 ∆ιάφορες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαµβάνονται επίσης στις 

τροπολογίες 119 και 120 καθώς και στις τροπολογίες 27, 180, 181, 182, 183, 83 και 157 
σχετικά µε την οργάνωση των εργασιών της εν λόγω επιτροπής και τη σύσταση οµάδας 
εµπειρογνωµόνων που θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αιτιολογικές 
παράγραφοι 24, 24α, 24β, 25α και άρθρα 23α και 24 παρ. 2 στοιχεία α), β) και γ)). Το 
Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι τα θέµατα αυτά πρέπει να επαφίενται στον 
εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής αυτής και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν θα 
πρέπει να ρυθµίζονται στο κείµενο της οδηγίας. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο 
σηµείωσε µια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία και τη 
λειτουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων, ιδίως στο πλαίσιο των άρθρων 54, 15 και 20, 
παρ. 6. 
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Τίτλος VI - Λοιπές διατάξεις 
 

69. Το Συµβούλιο προσέθεσε στο άρθρο 55 της πρότασης µια νέα παράγραφο (παράγραφος 
2 του άρθρου 59 της κοινής θέσης) που προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει ανά 
πενταετία έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας. 

 
 Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις προσθήκες στο άρθρο 55 και τις αντίστοιχες νέες 

αιτιολογικές παραγράφους 21α και 22α, που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε 
τις τροπολογίες 187, 122, 23 και 186, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
70. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες 168, 123 και 124 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που πρότειναν τροποποιήσεις του άρθρου 56, παρ. 2 και νέο άρθρο 56, 
παρ. 2α σχετικά µε τη ρήτρα παρέκκλισης, για τους λόγους που παραθέτει η Επιτροπή 
στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

 
71. Το Συµβούλιο προσέθεσε, για λόγους νοµικής βεβαιότητας, µια διευκρίνιση στο 

άρθρο 57 της πρότασης (άρθρο 61 της κοινής θέσης), µε την οποία καθίσταται σαφές 
ότι από την κατάργηση συγκεκριµένων οδηγιών δεν θίγονται οι πράξεις που έχουν 
εκδοθεί βάσει των καταργούµενων οδηγιών. 

 
 Παραρτήµατα 
 

72. Για λόγους που προαναφέρθηκαν (βλ. ανωτέρω σηµεία 41, 42, 47, 50, 52 και 58), το 
Συµβούλιο µετέφερε µέρη του περιεχοµένου των Παραρτηµάτων στα οικεία άρθρα της 
οδηγίας, αναδιάρθρωσε ορισµένα Παραρτήµατα, και προσέθεσε στα Παραρτήµατα 
υλικό σχετικό µε τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Μαΐου 2004, βάσει των διατάξεων των αντίστοιχων Πράξεων Προσχώρησης που 
προσέθεταν το αντίστοιχο υλικό στις υφιστάµενες οδηγίες. 

 
73. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε, ως µη αναγκαία, την τροπολογία 126 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που προσέθετε το επάγγελµα του «ξεναγού» στο Παράρτηµα ΙΙ για την 
Ελλάδα. 
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Άλλες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
 

74. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε ορισµένες άλλες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις οποίες θεώρησε ως µη αναγκαίες. 

 
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

75. Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο απεδέχθη σηµαντικό αριθµό τροπολογιών που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπου το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι λόγοι ήταν κυρίως οι αναφερόµενοι από την Επιτροπή 
στην τροποποιηµένη της πρόταση.  

 
 Η Επιτροπή, καίτοι θα προτιµούσε να παραµείνει η κοινή θέση του Συµβουλίου 

πλησιέστερη προς την πρότασή της, ιδίως σε ό,τι αφορά τον Τίτλο ΙΙ σχετικά µε την 
προσωρινή και περιστασιακή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, δέχθηκε την κοινή 
θέση ως ικανοποιητική συµβιβαστική συνολική λύση. 

 
 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου  

 

 

1. ∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία οµάδας 
εµπειρογνωµόνων, και συγκεκριµένα εντός του πλαισίου των άρθρων 58, 15 και  
21 παράγραφος 7 

 

«Η Επιτροπή σκοπεύει να συστήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων, ρόλος της οποίας θα είναι να 

παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες και συµβουλές για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 

εφαρµογή της οδηγίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, προτού υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση 

δράσης προς την επιτροπή που συγκροτείται δυνάµει της οδηγίας, η οµάδα θα έχει την 

ευκαιρία να συζητεί θέµατα που ήδη εξετάζονται από την Επιτροπή και αφορούν την άσκηση 

αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον κοινοτικό νοµοθέτη.  

 

Την οµάδα εµπειρογνωµόνων θα απαρτίζουν µέλη από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

τα οποία θα διορίζονται από την Επιτροπή, υπό την επιφύλαξη ότι οι εµπειρογνώµονες θα 

έχουν κατά περίπτωση τη δυνατότητα να πλαισιώνονται από άλλους συµµετέχοντες µε ειδικές 

γνώσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

 

Η οµάδα εµπειρογνωµόνων θα συνιστά το πλαίσιο για µια ευέλικτη και σύγχρονη µέθοδο 

διαβουλεύσεων µε τα ευρωπαϊκά αντιπροσωπευτικά όργανα των επαγγελµατικών ενώσεων 

και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ιδίως δε όσον αφορά τα επαγγέλµατα για τα οποία 

υφίσταται ελάχιστος συντονισµός της εκπαίδευσης µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση 

τίτλων. Οσάκις στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης εγγράφονται προτάσεις των 

ενδιαφεροµένων µερών για δράση, οι εκπρόσωποι αυτών των ενδιαφερόµενων µερών 

µπορούν να καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.  

 

Θα ζητείται η γνώµη της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις κοινές βάσεις που θα 

υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας, 

προκειµένου να εκφράζονται οι απόψεις των εµπειρογνώµων από τα κράτη µέλη τα οποία δεν 

κατοχυρώνουν το συγκεκριµένο επάγγελµα που αφορά η κοινή βάση. 
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Εάν ένα κράτος µέλος έχει σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον ένας τίτλος σπουδών 

αρχιτεκτόνων δηµοσιευµένος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παράγραφος 7 της οδηγίας 

πληροί τα κριτήρια του άρθρου 46 της οδηγίας, η Επιτροπή µεριµνά για την υποβολή του 

ζητήµατος στην οµάδα εµπειρογνωµόνων. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων παρέχει στην 

Επιτροπή τις ειδικές γνώσεις που της χρειάζονται για να αποσύρει εάν πρέπει τον 

συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης αρχιτεκτόνων.» 

 

2. ∆ήλωση της Επιτροπής για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

 

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάγκη πρόβλεψης ειδικών προϋποθέσεων για την παροχή 

υπηρεσιών από ειδικευµένους επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής σχετικής 

δήλωσης προς το κράτος µέλος της παροχής των υπηρεσιών, όπως συµφωνήθηκε από το 

Συµβούλιο, πρέπει να επανεξετάζεται κατά τακτά διαστήµατα υπό το φως της σηµειωθείσας 

προόδου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη διοικητική συνεργασία µεταξύ 

των κρατών µελών. Εξάλλου, η εν λόγω συµφωνία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση 

των προσπαθειών για την αξιοποίηση των σηµαντικών δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς 

στον τοµέα των υπηρεσιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.» 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 6.1.2005 
COM(2004) 853 τελικό 

2002/0061 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων 
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2002/0061 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων 

1 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
[έγγραφο COM(2002)119 τελικό – 2002/0061(COD)]: 

7 Μαρτίου 2002. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

18 Σεπτεµβρίου 2002. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

11 Φεβρουαρίου 2004. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 20 Απριλίου 2004. 

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 22 ∆εκεµβρίου 2004. 

2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ενοποίηση των υφιστάµενων οδηγιών, διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών, απλοποίηση 
των υπαρχόντων κανόνων και ενίσχυση της πληροφόρησης και της παροχής συµβουλών στον 
πολίτη. 

3 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Η Επιτροπή µπόρεσε να υποστηρίξει την πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου της 18ης 
Μαΐου 2004, µε την οποία διατηρείται ουσιαστικά η πρόταση της Επιτροπής όπως 
τροποποιήθηκε από την τροποποιηµένη πρόταση. Αυτή η πολιτική συµφωνία συµπεριελήφθη 
στην κοινή θέση που υιοθετήθηκε στις 23.12.2004. 

Οι τροποποιήσεις που έγιναν από την κοινή θέση αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών, 
την επίσηµη αναδιοργάνωση των επιπέδων των επαγγελµατικών προσόντων που υπόκεινται 
στο γενικό σύστηµα και την επανεισαγωγή ορισµένων διατάξεων του κοινοτικού κεκτηµένου 
που δεν είχαν περιληφθεί στην πρόταση της Επιτροπής. 
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3.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ελήφθησαν υπόψη στην κοινή θέση 

3.2.1 Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση 

Αιτιολογική σκέψη 36 – τροπολογία 31 : εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας οι 
δραστηριότητες που αφορούν, έστω και περιστασιακά, την άµεση και συγκεκριµένη 
συµµετοχή στη δηµόσια εξουσία. Η διευκρίνιση σύµφωνα µε την οποία η οδηγία δεν θίγει 
την εφαρµογή του άρθρου 39 παράγραφος 4 και του άρθρου 45 της Συνθήκης καταργήθηκε, 
επειδή η αιτιολογική αυτή σκέψη δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επηρεάζει τους όρους 
εφαρµογής της Συνθήκης όπως έχουν καθοριστεί από το ∆ικαστήριο. Συνεπώς, εάν ένα 
κράτος µέλος δεν διατηρεί αποκλειστικά για τους υπηκόους του, βάσει του άρθρου 39 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, το δικαίωµα πρόσβασης στις δραστηριότητες που αφορούν την 
άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία. 

Αιτιολογική σκέψη 37, άρθρα 2 και 5 – τροπολογία 55: εξαιρείται το επάγγελµα του νόµιµου 
ελεγκτή λογιστικών εγγράφων από το πεδίο εφαρµογής του τίτλου II της πρότασης οδηγίας, 
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών. Η κοινή θέση αναφέρεται ρητά στο επάγγελµα του 
νόµιµου ελεγκτή λογιστικών εγγράφων στην αιτιολογική σκέψη 37 και διευκρινίζει, µε 
γενικότερο τρόπο, ότι η οδηγία δεν προδικάζει την εφαρµογή των ειδικών διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου που συνδέονται άµεσα µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων. 

Άρθρο 4 – τροπολογίες 39, 141 και 189: ο διακινούµενος επαγγελµατίας υπάγεται στους 
ίδιους όρους άσκησης του επαγγέλµατος µε τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής. 

Άρθρα 5, 6 και 7 – τροπολογία 87: η κοινή θέση πλησιάζει το υφιστάµενο σύστηµα όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών από τους ιατρούς, συµπίπτοντας ουσιαστικά µε την 
τροπολογία 87.  

Άρθρο 9 – τροπολογία 53: υποχρέωση του παρέχοντος υπηρεσίες να προσκοµίζει στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας απόδειξη ότι είναι ασφαλισµένος για κινδύνους που συνδέονται µε 
την επαγγελµατική ευθύνη. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας ελαφρύνθηκαν, πράγµα που είναι συνεπές µε την ενίσχυση του ελέγχου που 
ασκείται απευθείας από το κράτος µέλος υποδοχής στον παρέχοντα υπηρεσίες. 

Άρθρο 11 – τροπολογίες 192, 193, 216 και 217: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης 
συµπεριελήφθη σε µεγάλο βαθµό σε ό,τι αφορά τον ορισµό των επιπέδων των προσόντων. Η 
κοινή θέση διευκρινίζει στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) ότι οι εκπαιδεύσεις ειδικής 
διάρθρωσης που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ έχουν ως αποκλειστικό τους στόχο τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το επάγγελµα είναι νοµοθετικώς καταχυρωµένο στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος, γεγονός που αντικατοπτρίζει σωστά το κεκτηµένο. Οι υπόλοιπες 
διαφορές έχουν καθαρά νοµοτεχνικό χαρακτήρα: µεταφορά του πέµπτου επιπέδου στο άρθρο 
13 παράγραφος 3 και ορισµός των νοµικώς κατοχυρωµένων εκπαιδεύσεων στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ).  

Άρθρο 15 και αιτιολογική σκέψη 13 – τροπολογίες 12, 68, 70 και 185: η κοινή θέση 
επαναλαµβάνει ουσιαστικά την τροποποιηµένη πρόταση διευκρινίζοντας ότι το άρθρο 15 δεν 
επηρεάζει την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον αφορά τη νοµοθετική κατοχύρωση των 
επαγγελµάτων και την οργάνωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Τέλος, η κοινή θέση επαναλαµβάνει την τροποποιηµένη πρόταση όσον αφορά 
την αντιπροσωπευτικότητα των επαγγελµατικών ενώσεων και οργανώσεων που 
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νοµιµοποιούνται να υποβάλουν κοινές βάσεις (η κοινή θέση αναφέρεται στην 
αντιπροσωπευτικότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο). 

Άρθρα 17 και 18 – Τροπολογία 207: η κοινή θέση ενσωµάτωσε, για έναν πιο περιορισµένο 
κατάλογο δραστηριοτήτων, την τροπολογία που αποσκοπούσε στην αύξηση της διάρκειας 
της επαγγελµατικής πείρας η οποία παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης από 
πέντε σε έξι έτη. 

Άρθρο 22 – Τροπολογίες 81, 86, 94, 101, 159 και 160: για όλα τα επαγγέλµατα για τα οποία 
ισχύει η συντονισµένη εκπαίδευση, επιτρέπεται η εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης, 
χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισµό και βάσει ενός απλού και ενιαίου µοντέλου. Για τα ίδια αυτά 
επαγγέλµατα, αναγνωρίζεται ο ρόλος της συνεχούς εκπαίδευσης. Για τα δύο αυτά σηµεία 
επαναλαµβάνεται το περιεχόµενο της τροποποιηµένης πρότασης. 

Άρθρα 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 και 47 - τροπολογίες 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 και 161: 
επαναλαµβάνεται το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης και οι κατάλογοι γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τα επαγγέλµατα για τα οποία ισχύουν οι συνθήκες συντονισµένης 
εκπαίδευσης µεταφέρονται από τα παραρτήµατα στο σώµα της οδηγίας χωρίς καµία ουσιώδη 
αλλαγή.  

Άρθρα 42 και 45 – τροπολογίες 96 και 162: επαναλαµβάνεται η τροποποιηµένη πρόταση και 
οι κατάλογοι των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των φαρµακοποιών και των 
µαιών/µαιευτών µεταφέρονται από τα παραρτήµατα στο σώµα της οδηγίας χωρίς καµία 
ουσιώδη αλλαγή.  

Άρθρο 50 – τροπολογίες 8, 62 και 63: η κοινή θέση προχωρεί πέρα από την τροποποιηµένη 
πρόταση επιτρέποντας στο κράτος µέλος υποδοχής να προβεί σε ορισµένους ελέγχους στο 
κράτος µέλος προέλευσης στην περίπτωση των τίτλων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόµενη απάτη. Κατά 
συνέπεια η κοινή θέση αναγνωρίζει ότι οι τίτλοι που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης καλύπτονται κατ’ αρχήν από την οδηγία. 

Άρθρο 56 – Τροπολογίες 32, 89 και 110: η κοινή θέση επαναλαµβάνει την προσέγγιση της 
τροποποιηµένης πρότασης και υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών 
µεταξύ των αρµοδίων αρχών, ιδίως στην περίπτωση σοβαρών και συγκεκριµένων 
περιστατικών που έχουν συνέπειες στη συνέχιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Η 
διάταξη αυτή βρίσκεται στον τίτλο που αφορά τη διοικητική συνεργασία, γεγονός που την 
κάνει εφαρµοστέα στο πλαίσιο της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών.  

Αιτιολογική σκέψη 28 – τροπολογία 26: η τροποποιηµένη πρόταση επαναλαµβάνει την 
τροπολογία 26 σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια του δικτύου των σηµείων επαφής και διευκρινίζει 
το ρόλο των σηµείων επαφής. Συµπεριελήφθη στην κοινή θέση, η οποία ωστόσο διευκρινίζει 
ότι ο καθορισµός ενός ενιαίου σηµείου επαφής δεν αποκλείει τη δυνατότητα των κρατών 
µελών να δηµιουργήσουν περισσότερα γραφεία.  

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία µιας οµάδας 
εµπειρογνωµόνων – τροπολογία 181: µε τη δήλωσή της, η οποία προσαρτάται στην κοινή 
θέση (πρβλ. πιο κάτω), η Επιτροπή δεσµεύεται να δηµιουργήσει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων 
και διευκρινίζει το ρόλο των επαγγελµατικών ενώσεων µέσα στο πλαίσιο µιας ευέλικτης 
µεθόδου διαβούλευσης.  
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3.2.2 Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση, αλλά δεν 
περιελήφθησαν στην κοινή θέση 

Άρθρο 2 – τροπολογία 34: η κοινή θέση δεν διευκρινίζει ότι η αναγνώριση ενός διπλώµατος 
τρίτης χώρας από ένα πρώτο κράτος µέλος σύµφωνα µε τους εθνικούς του κανόνες δεν 
επιτρέπει στον κάτοχό του να ασκήσει το επάγγελµά του σε κάποιο άλλο κράτος µέλος· 
ωστόσο, είναι αποδεκτή στο βαθµό που η αδυναµία αυτή απορρέει σαφώς από το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της πρότασης οδηγίας.  

Άρθρα 4 και 52 – τροπολογίες 112 και 139: η κοινή θέση κατάργησε την αναφορά στη 
δυνατότητα του κράτους µέλους υποδοχής να συνοδεύει τον επαγγελµατικό τίτλο µε 
κατάλληλη µνεία στην περίπτωση µερικής πρόσβασης στο επάγγελµα. Αυτό είναι συνέπεια 
της κατάργησης του άρθρου 4 παράγραφος 3, που αφορούσε τη µερική πρόσβαση στο 
επάγγελµα όπως ορίζεται στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής. Είναι αποδεκτό από 
την Επιτροπή στο βαθµό που η νοµολογία προσφέρει στο διακινούµενο επαρκείς εγγυήσεις 
από την πλευρά αυτή (απόφαση « Säger » της 25.7.91 – υπόθεση C-76/90).  

Αιτιολογική σκέψη 7β της τροποποιηµένης πρότασης – τροπολογίες 9 και 58: η κοινή θέση δεν 
επαναλαµβάνει την αιτιολογική σκέψη 7β της τροποποιηµένης πρότασης, µε την οποία 
διευκρινίζεται ότι ένας διακινούµενος επαγγελµατίας δεν µπορεί να επικαλεστεί την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών του προσόντων από ένα κράτος µέλος υποδοχής για να 
αξιώσει, στο κράτος µέλος καταγωγής του, δικαιώµατα διαφορετικά από εκείνα που 
απορρέουν από τα επαγγελµατικά προσόντα που αποκτήθηκαν σ' αυτό το κράτος µέλος, 
εφόσον δεν έχει αποκτήσει πρόσθετα προσόντα στο κράτος υποδοχής. Ωστόσο, η πρακτική 
αυτή εθεωρείτο πάντοτε ως µη επιτρεπτή από τις οδηγίες για την αναγνώριση των προσόντων 
(πρβλ. ιδίως την απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση αριθ. 512/03 του κ. Zappalà). 

Άρθρο 14 – τροπολογία 151: η κοινή θέση δεν επαναλαµβάνει την τροποποιηµένη πρόταση 
όσον αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας παρέκκλισης από την επιλογή του διακινούµενου 
µεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρµογής και της δοκιµασίας επάρκειας. Αντίθετα, η 
κοινή θέση (επαν)εισάγει µια αυτόµατη παρέκκλιση από την επιλογή του διακινούµενου σε 
ορισµένες περιπτώσεις. Αυτό είναι αποδεκτό από την Επιτροπή στο βαθµό που δεν έχει ως 
αποτέλεσµα καµία υποχώρηση σε σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Άρθρο 21 παράγραφος 1 – τροπολογίες 152 και 153: η τροποποίηση αυτή την οποία εισήγαγε 
η τροποποιηµένη πρόταση σκοπό είχε να αποσαφηνίσει το κείµενο, χωρίς όµως να επιφέρει 
καµία ουσιαστική αλλαγή στην αρχή της αυτόµατης αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 
21.  

Άρθρο 56 – τροπολογίες 52, 116 και 117: η κοινή θέση δεν επαναλαµβάνει τον όρο «αρµόδια 
όργανα» που αντικαθιστά, στην τροποποιηµένη πρόταση, τον όρο «αρµόδιες αρχές». 
Ωστόσο, ο καθορισµός των αρχών/οργάνων που επιφορτίζονται µε την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων είναι ζήτηµα εσωτερικής οργάνωσης του κάθε κράτους µέλους 
και δεν αποκλείει εποµένως τον καθορισµό οργανισµών που δεν είναι διοικητικοί.  

Αιτιολογική σκέψη 32 – τροπολογία 29: Η τροποποιηµένη πρόταση αποσαφηνίζει ότι οι 
διοικητικές ελλείψεις που καταλογίζονται σε κράτος µέλος δεν µπορούν να αποτελούν 
δικαιολογία για την καθυστέρηση στη µεταφορά της οδηγίας. Παρόλο που η αιτιολογική 
αυτή σκέψη δεν περιλαµβάνεται στην κοινή θέση, πρόκειται για µια αρχή που καθορίστηκε 
από το ∆ικαστήριο και η οποία εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση.  
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3.2.3 Σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης 

Αιτιολογική σκέψη 5 και άρθρο 5 – τροπολογίες 4 και 45: οι τροπολογίες 4 και 45 αφορούν 
την κατάργηση της αναφοράς στο τεκµήριο των δεκαέξι εβδοµάδων για τη διάκριση µεταξύ 
παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης. Η κοινή θέση επανέλαβε τις τροπολογίες του 
Κοινοβουλίου και κατάργησε την αναφορά στο τεκµήριο που βασίζεται στο χρονικό κριτήριο 
των δεκαέξι εβδοµάδων. 

Άρθρο 6 και αιτιολογική σκέψη 8 – τροπολογίες 5, 141, 143 και 189: η κοινή θέση συµβαδίζει 
µε τις τροπολογίες 5, 141 και 189, αφού επεκτείνει τη δυνατότητα των κρατών µελών να 
απαιτούν προεγγραφή για όλα τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα ώστε να 
διευκολύνεται η εφαρµογή των δεοντολογικών κανόνων που ισχύουν στην επικράτειά τους, 
όπως διευκρινίζονται εξάλλου στην αιτιολογική σκέψη 8 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3. 
Αυτό είναι αποδεκτό στο βαθµό που η κοινή θέση διευκρινίζει ότι απόκειται στην αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής να διαβιβάσει για το σκοπό αυτό αντίγραφο της δήλωσης 
του παρέχοντος υπηρεσίες στον επαγγελµατικό φορέα, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε 
πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τον παρέχοντα υπηρεσίες. 

Άρθρα 7 και 8 και αιτιολογική σκέψη 7 – τροπολογίες 5, 6, 50, 136, 145 και 146: η κοινή θέση 
ακολουθεί την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξασφάλιση της 
διαθεσιµότητας των πληροφοριών για το κράτος µέλος υποδοχής και προβλέπει πλέον, 
συµβαδίζοντας µε την τροπολογία 5, ότι η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από τον παρέχοντα 
υπηρεσίες απευθείας στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής για όλα τα 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Αυτή η πρώτη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από 
έναν ορισµένο αριθµό εγγράφων και να επικαιροποιείται ετησίως σε µια απλή µορφή (µόνο η 
απόδειξη της επαγγελµατικής ασφάλισης πρέπει επίσης να ανανεώνεται κάθε χρόνο). Η 
διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 περιορίζεται, σύµφωνα µε την κοινή 
θέση, στο να επιτρέπει στο κράτος µέλος υποδοχής την επαλήθευση των πληροφοριών που 
διαθέτει. Η προηγούµενη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της 
κοινής θέσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα για την παροχή των υπηρεσιών, γεγονός που 
ουσιαστικά συµβαδίζει µε τις τροπολογίες 146 και 50. 

Οι τροπολογίες 6 και 136 αποσκοπούσαν στην εισαγωγή αναφοράς στην απόδειξη των 
επαγγελµατικών προσόντων/ικανοτήτων του παρέχοντος υπηρεσίες. Η κοινή θέση ακολουθεί 
τις τροπολογίες αυτές προβλέποντας, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, τη δυνατότητα του κράτους 
µέλους υποδοχής να πραγµατοποιεί εκ των προτέρων έλεγχο των επαγγελµατικών προσόντων 
του παρέχοντος υπηρεσίες, αυτό όµως µόνο για τα επαγγέλµατα που έχουν επίπτωση στη 
δηµόσια υγεία ή στη δηµόσια ασφάλεια και για τα οποία δεν ισχύει ο συντονισµός των 
ελάχιστων όρων εκπαίδευσης και µόνον εφόσον αυτός ο έλεγχος δεν είναι δυσανάλογος σε 
σχέση µε το στόχο της αποφυγής σοβαρών ζηµιών για την υγεία ή την ασφάλεια του 
αποδέκτη των υπηρεσιών λόγω έλλειψης επαγγελµατικών προσόντων. 

Η δυνατότητα του κράτους µέλους υποδοχής να ασκεί έλεγχο στις υπηρεσίες που παρέχονται 
στην επικράτειά του είναι αποδεκτή από την Επιτροπή, εφόσον προβλέπεται σε µια 
αιτιολογική σκέψη (καθώς και σε δήλωση της Επιτροπής στα πρακτικά του Συµβουλίου, 
πρβλ. παράρτηµα) η περιοδική επανεξέταση της αναγκαιότητας ενός τέτοιου ελέγχου µε 
βάση την πρόοδο που πραγµατοποιείται στη διοικητική συνεργασία. 

Άρθρο 21 – τροπολογίες 75 και 77: η κοινή θέση εισάγει στο άρθρο 21 παράγραφος 7, για 
τους τίτλους εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων, µια κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα 
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κράτη µέλη. Σε δήλωση που προσαρτάται, η Επιτροπή δεσµεύεται, σε περίπτωση αµφιβολιών 
σχετικά µε το εάν ένας τίτλος αρχιτέκτονα πληροί τους όρους εκπαίδευσης του άρθρου 46 της 
οδηγίας, να τον υποβάλει στην οµάδα εµπειρογνωµόνων, την οποία θα πρέπει να 
δηµιουργήσει, µε σκοπό να αποσύρει, κατά περίπτωση, τη δηµοσίευσή του. Η λύση αυτή 
είναι αποδεκτή, επειδή πλησιάζει περισσότερο στις εγγυήσεις του ισχύοντος δικαίου σε ό,τι 
αφορά τη δηµοσίευση των τίτλων εκπαίδευσης για τα επαγγέλµατα για τα οποία ισχύει ο 
συντονισµός των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης.  

Άρθρα 21, 26, 35 και 37 και αιτιολογική σκέψη 17 – τροπολογίες 16, 134, 135, 156, 158 και 
179, καθώς και τροπολογίες 127, 132, 133, 178αναθ./2 και 215: η κοινή θέση καθορίζει στην 
αιτιολογική σκέψη 17 καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στο άρθρο 26, την αρχή της 
αυτόµατης αναγνώρισης για τις ιατρικές και τις οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές 
στα 2/5 των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, το άρθρο 35 επαναλαµβάνει τους 
συντονισµένους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που ήδη υπάρχουν για τους οδοντιάτρους, και 
τα κεκτηµένα δικαιώµατα που αναφέρονται στο άρθρο 37 προσαρµόζονται. Τα σχετικά 
παραρτήµατα τροποποποιούνται µόνο για να ενσωµατώσουν την υπάρχουσα νοµοθεσία όπως 
έχει επικαιροποιηθεί από την έγκριση της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής κι έπειτα. Η 
προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή, γιατί η αυτόµατη αναγνώριση επεκτείνεται χωρίς να 
επηρεάζει την απλοποίηση του συστήµατος. 

Άρθρο 21 – τροπολογίες 18, 104, 162 και 163: η κοινή θέση επανεισάγει στο άρθρο 21 
παράγραφος 4 την παρέκκλιση από την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων των 
φαρµακοποιών στην περίπτωση δηµιουργίας νέων φαρµακείων. Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί 
τη διάταξη αυτή εφόσον υπάρχει στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 53 – τροπολογία 114: η κοινή θέση, καταργώντας τις αναφορές της τροποποιηµένης 
πρότασης στο ρόλο των κρατών µελών όσον αφορά τις γλωσσικές γνώσεις και στο ρητό 
αποκλεισµό της συστηµατικής εξέτασης των γνώσεων αυτών, συµφωνεί µε τη θέση του 
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή µπορεί να τη δεχτεί εφόσον η διάταξη αυτή πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να ερµηνεύεται µε βάση τη νοµολογία. 

Άρθρο 55 – τροπολογία 115: η κοινή θέση επαναλαµβάνει την υπάρχουσα νοµοθεσία και 
περιορίζει στα επαγγέλµατα του ιατρού και του οδοντιάτρου την υποχρέωση των κρατών 
µελών να µην απαιτούν από τους διακινούµενους πρακτική άσκηση ή επαγγελµατική πείρα 
για τη σύναψη σύµβασης µε ταµείο ασφάλισης ασθενείας. Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί την 
προσέγγιση αυτή εφόσον η συγκεκριµένη διάταξη επαναλαµβάνει την ισχύουσα νοµοθεσία. 

3.3 Νέες διατάξεις 

3.3.1 ∆ιατάξεις που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο τροπολογίας και που αναδιατυπώθηκαν 
στην κοινή θέση ή που αποτελούν επέκταση διατάξεων που προβλέπονταν ήδη στην 
αρχική πρόταση 

Άρθρο 10: η κοινή θέση διευκρινίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις περιπτώσεις 
επικουρικής εφαρµογής του γενικού συστήµατος αναγνώρισης, απαριθµώντας τις ειδικές 
περιπτώσεις για τις οποίες, προς το παρόν, ισχύουν είτε ad hoc κανόνες είτε διατάξεις της 
Συνθήκης είτε το γενικό σύστηµα αναγνώρισης. Η διευκρίνιση αυτή δεν επιφέρει καµία 
ουσιαστική αλλαγή.  

Άρθρο 15: η κοινή θέση διευκρινίζει την έννοια της κοινής βάσης καθώς και τον τρόπο µε τον 
οποίο διαπιστώνονται οι ουσιώδεις διαφορές που πρέπει να καλυφθούν και επεκτείνει τη 
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δυνατότητα υποβολής κοινών βάσεων στα κράτη µέλη. Οι διευκρινίσεις αυτές είναι 
σύµφωνες προς το πνεύµα της πρότασης οδηγίας που αποσκοπούσε, µε τη διάταξη αυτή, στο 
να κάνει τη διαδικασία αναγνώρισης περισσότερο αυτόµατη εφόσον η βάση προσφέρει την 
εγγύηση ότι ο αιτών, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί µε τον τρόπο 
αυτόν, έχει εκ των προτέρων καλύψει τις ουσιώδεις διαφορές που είναι πιθανόν να υπάρχουν 
µεταξύ της εκπαίδευσής του και της αντίστοιχης εκπαίδευσης στο κράτος µέλος υποδοχής. Η 
κοινή θέση συµπληρώνει εξάλλου το άρθρο 15 µε τη νέα παράγραφο 6, στην οποία καλείται 
η Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε 
τον τρόπο λειτουργίας της διάταξης αυτής καθώς και, εάν είναι αναγκαίο, προτάσεις 
τροποποίησης του άρθρου αυτού. 

Άρθρα 20, 25 και 26: η κοινή θέση θεσπίζει ένα λεπτοµερέστερο πλαίσιο για τις µεταβιβάσεις 
αρµοδιοτήτων που έχουν ως στόχο τους, στο άρθρο 20, στο άρθρο 25 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 26 εδάφιο 2, την τροποποίηση των παραρτηµάτων IV και V, σηµείο 5.1.4.  

Άρθρο 51: η κοινή θέση επανεισάγει, στο άρθρο 51 παράγραφος 2, την προθεσµία των 
τεσσάρων µηνών που χορηγείται στο κράτος µέλος υποδοχής για την αναγνώριση, στην 
περίπτωση των επαγγελµάτων για τα οποία δεν ισχύει ο συντονισµός των όρων εκπαίδευσης.  

3.3.2 Νέες διατάξεις ουσίας 

Άρθρο 3: η κοινή θέση επαναλαµβάνει το κεκτηµένο επανεισάγοντας στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1 και 2 κάποιους ορισµούς οι οποίοι περιλαµβάνονται στις υπάρχουσες οδηγίες. 
Επίσης, ο ορισµός των «νοµοθετικώς κατοχυρωµένων εκπαιδεύσεων» µεταφέρεται από το 
άρθρο 11 στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 

Άρθρα 11 και 13: ενώ η Επιτροπή είχε προτείνει τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ (που αντιστοιχούν 
στα σηµερινά παραρτήµατα Γ και ∆ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) να έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, 
η κοινή θέση εισάγει, σύµφωνα µε το κεκτηµένο, στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) και 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 εδάφιο 3, µια διαδικασία επιτροπολογίας σύµφωνα µε την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µέχρι την έγκριση της 
οδηγίας, οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές διαδικασίες 
που ισχύουν αυτή τη στιγµή.  

Άρθρο 14: η κοινή θέση επανεισάγει στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ορισµένα στοιχεία του 
κεκτηµένου (αυτόµατη παρέκκλιση από την επιλογή του διακινούµενου για τα επαγγέλµατα 
που απαιτούν ακριβή γνώση του εθνικού δικαίου και για τα οποία η παροχή νοµικών 
συµβουλών ή βοήθειας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο· ειδικό σύστηµα αυτόµατης 
παρέκκλισης για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία 1999/42/ΕΚ), καθώς 
και µια δυνατότητα αυτόµατης παρέκκλισης από την επιλογή του διακινούµενου στις 
περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει σήµερα το γενικό σύστηµα αναγνώρισης και για τις 
οποίες, δυνάµει του άρθρου 10 της πρότασης, θα ισχύσει στο µέλλον το γενικό σύστηµα. 

Άρθρα 23, 33, 37, 39, 43 και 49: η κοινή θέση εισάγει τις διατάξεις της συνθήκης 
προσχώρησης της Κύπρου, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της 
Μάλτας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας που 
αφορούν τα κεκτηµένα δικαιώµατα.  

Άρθρα 33 και 43: η Πολωνία ενέκρινε εθνική νοµοθεσία η οποία επιτρέπει στους/στις 
νοσοκόµους γενικής περίθαλψης και στις/στους µαίες/µαιευτές, των οποίων η εκπαίδευση δεν 
ανταποκρίνεται στους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης, να ανεβάσουν το επίπεδό τους µε 
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συµπληρωµατική εκπαίδευση. Η κοινή θέση εισάγει παρεκκλίσεις που οδηγούν σε κεκτηµένα 
δικαιώµατα για να εξασφαλιστεί η αυτόµατη αναγνώριση των επαγγελµατιών που έχουν 
ακολουθήσει την εν λόγω συµπληρωµατική εκπαίδευση.  

Άρθρο 45: η κοινή θέση επανεισάγει στο άρθρο 45 παράγραφος 4 την παρέκκλιση που ισχύει 
αυτή τη στιγµή για το Λουξεµβούργο όσον αφορά την αναγνώριση της επαγγελµατικής 
πείρας που αποκτάται σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό τη χορήγηση κρατικής άδειας 
λειτουργίας φαρµακείου για το κοινό.  

Άρθρο 59: η κοινή θέση πρόβλέπει, στο άρθρο 59 παράγραφος 2, ότι η Επιτροπή θα 
συντάσσει ανά πενταετία έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.  

4 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης ενσωµατώνει γενικά τα βασικά στοιχεία 
που περιέχονται στην αρχική της πρόταση και στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη της πρόταση. Όσον αφορά 
την παροχή υπηρεσιών, αν και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η κοινή θέση δεν 
ελαφρύνει περισσότερο τους όρους που επιβάλλονται στον παρέχοντα υπηρεσίες, η Επιτροπή 
αποδέχεται την αρχή ενός ελέγχου από το κράτος µέλος υποδοχής. Θεωρεί µάλιστα ότι, στην 
παρούσα κατάσταση της διοικητικής συνεργασίας των κρατών µελών, το κείµενο της κοινής 
θέσης αποτελεί µια αποδεκτή εξισορρόπηση µεταξύ της διευκόλυνσης της παροχής 
υπηρεσιών και του ελέγχου από το κράτος µέλος υποδοχής των υπηρεσιών που παρέχονται 
στην επικράτειά του. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση που 
υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. 
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ΠΑΡΤΗΜΑ  
 

∆ήλωση της Επιτροπής για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάγκη πρόβλεψης ειδικών προϋποθέσεων για την παροχή 
υπηρεσιών από ειδικευµένους επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής σχετικής 
δήλωσης προς το κράτος µέλος της παροχής των υπηρεσιών, όπως συµφωνήθηκε από το 
Συµβούλιο, πρέπει να επανεξετάζεται κατά τακτά διαστήµατα υπό το φως της σηµειωθείσας 
προόδου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη διοικητική συνεργασία µεταξύ 
των κρατών µελών. Εξάλλου, η εν λόγω συµφωνία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση 
των προσπαθειών για την αξιοποίηση των σηµαντικών δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς 
στον τοµέα των υπηρεσιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία οµάδας 
εµπειρογνωµόνων, και συγκεκριµένα εντός του πλαισίου των άρθρων 58, 15 και 21 

παράγραφος 7 

Η Επιτροπή σκοπεύει να συστήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων, ρόλος της οποίας θα είναι να 
παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες και συµβουλές για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της οδηγίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, προτού υποβληθεί οποιαδήποτε 
πρόταση δράσης προς την επιτροπή που συγκροτείται δυνάµει της οδηγίας, η οµάδα θα έχει 
την ευκαιρία να συζητεί θέµατα που ήδη εξετάζονται από την Επιτροπή και αφορούν την 
άσκηση αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον κοινοτικό νοµοθέτη. 

Την οµάδα εµπειρογνωµόνων θα απαρτίζουν µέλη από τις αρµόδιες αρχές των κρατών 
µελών τα οποία θα διορίζονται από την Επιτροπή, υπό την επιφύλαξη ότι οι εµπειρογνώµονες 
θα έχουν κατά περίπτωση τη δυνατότητα να πλαισιώνονται από άλλους συµµετέχοντες µε 
ειδικές γνώσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Η οµάδα εµπειρογνωµόνων θα συνιστά το πλαίσιο για µια ευέλικτη και σύγχρονη µέθοδο 
διαβουλεύσεων µε τα ευρωπαϊκά αντιπροσωπευτικά όργανα των επαγγελµατικών ενώσεων 
και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ιδίως δε όσον αφορά τα επαγγέλµατα για τα οποία 
υφίσταται ελάχιστος συντονισµός της εκπαίδευσης µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση 
τίτλων. Οσάκις στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης εγγράφονται προτάσεις των 
ενδιαφεροµένων µερών για δράση, οι εκπρόσωποι αυτών των ενδιαφερόµενων µερών 
µπορούν να καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. 

Θα ζητείται η γνώµη της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις κοινές βάσεις που θα 
υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας, 
προκειµένου να εκφράζονται οι απόψεις των εµπειρογνώµων από τα κράτη µέλη τα οποία 
δεν κατοχυρώνουν το συγκεκριµένο επάγγελµα που αφορά η κοινή βάση. 

Εάν ένα κράτος µέλος έχει σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον ένας τίτλος σπουδών 
αρχιτεκτόνων δηµοσιευµένος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παράγραφος 7 της οδηγίας 
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 46 της οδηγίας, η Επιτροπή µεριµνά για την υποβολή του 
ζητήµατος στην οµάδα εµπειρογνωµόνων. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων παρέχει στην 
Επιτροπή τις ειδικές γνώσεις που της χρειάζονται για να αποσύρει εάν πρέπει τον 
συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης αρχιτεκτόνων. 
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