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1. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ

α. Εισαγωγή

Η παροχή υπηρεσιών ή η απόκτηση απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί ένα απτό 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίον κάποιος πολίτης μπορεί να ωφεληθεί από την ενιαία 

αγορά. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 καθιέρωσε κανόνες που 

διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών 

μελών. Ενοποίησε 15 υφιστάμενες οδηγίες και εισήγαγε ένα πιο ήπιο και ευέλικτο καθεστώς 

για την περιστασιακή παροχή υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

εξαρτά την πρόσβαση σε κάποιο ειδικό νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα από την 

κατοχή ενός συγκεκριμένου τίτλου εκπαίδευσης. Στο παρελθόν, η επιμονή στην κατοχή ενός 

εγχώριου τίτλου εκπαίδευσης θα μπορούσε να αποκλείσει κάποιον πολίτη από την ενιαία 

αγορά, όπως μια δυσμενής διάκριση λόγω εθνικότητας.

β. Εκσυγχρονισμός του κεκτημένου για τα επαγγελματικά προσόντα

Το παρόν έγγραφο εργασίας παρέχει μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών της 

οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τη γενική θέση της εισηγήτριας σχετικά 

με τις προτεραιότητες για την αναθεώρησή της. Ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας σχετικά με τα 

επαγγελματικά προσόντα, όπως προτείνεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά1 είναι πολύ 

σημαντικός προκειμένου να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική αντιστοιχία μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, να καταστεί δυνατή η αύξηση της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας, να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών και να 

προωθηθεί η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ.

1. Βασικά χαρακτηριστικά της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα

α. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

                                               
1 COM(2010) 608 τελικό
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Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα παρέχει ειδικούς κανόνες για την περιστασιακή 

παροχή υπηρεσιών και για τη μόνιμη εγκατάσταση. Κάθε πολίτης της ΕΕ που είναι νομίμως 

εγκατεστημένος σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 

χωρίς να υπέχει την υποχρέωση να υποβάλει κάποια αίτηση για την αναγνώριση των 

προσόντων του. Το βαθύτερο σκεπτικό είναι ότι ένας επαγγελματίας, που ασκεί νόμιμα το 

επάγγελμά του σε κάποιο κράτος μέλος, θεωρείται ότι έχει επαρκή προσόντα για να ασκήσει 

περιστασιακά το επάγγελμα αυτό σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, αν το εν λόγω 

επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος του αιτούντος, ο πάροχος 

της υπηρεσίας οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία διετής επαγγελματικής πείρας. Για 

τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια, τα προσόντα του 

παρόχου των υπηρεσιών μπορούν να υποβληθούν σε προκαταρκτικό έλεγχο από το κράτος 

μέλος υποδοχής.

β. Εγκατάσταση

i. Το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 

προσόντων

Το καθεστώς αυτό ισχύει για τα επαγγέλματα που δεν εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες 

αναγνώρισης. Το γενικό σύστημα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και έχει 

στόχο να διασφαλίσει ότι ένας ειδικευμένος επαγγελματίας δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένος 

να παρακολουθεί πλήρη εκπαίδευση στο κράτος μέλος υποδοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία μπορούν να 

είναι είτε μια δοκιμασία επάρκειας ή μια πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς διάρκειας 

κατ’ ανώτατο όριο.

ii. Αναγνώριση με βάση την επαγγελματική πείρα

Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες που παρατίθενται στο 

παράρτημα IV της οδηγίας μπορεί να τύχουν της αυτόματης αναγνώρισης προσόντων υπό 

την αίρεση της επαγγελματικής πείρας. 

iii. Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης

Για τους γιατρούς, τις νοσοκόμες που είναι υπεύθυνες για γενική περίθαλψη, τους 
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οδοντιάτρους, τους κτηνίατρους, τις μαίες, τους φαρμακοποιούς και τους αρχιτέκτονες

(κλαδικά επαγγέλματα), υπάρχει αυτόματη αναγνώριση των προσόντων κατάρτισης με βάση 

τον συντονισμό των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που προβλέπονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

2. Προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας σχετικά με τα 
επαγγελματικά προσόντα

α. Ορθή εφαρμογή

Αν και η οδηγία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα ενοποίησε κυρίως προϋπάρχοντα 

κείμενα, ωστόσο η πλήρης μεταφορά της επιτεύχθηκε τελικά 3 χρόνια μετά την αρχική 

προθεσμία του Οκτωβρίου του 2007. Επίσης, η εφαρμογή από χίλιες περίπου αρχές και η 

ύπαρξη άνω των 4.600 νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων δυσχεραίνει ιδιαίτερα τη 

διαδικασία της εφαρμογής της οδηγίας. Εξακολουθούν να εκκρεμούν πολλά ζητήματα 

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας – το 20% περίπου των υποθέσεων SOLVIT σχετίζονται 

με την αναγνώριση των προσόντων. Η συνεχής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς 

και τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να προληφθούν περαιτέρω 

παραβιάσεις των προθεσμιών μεταφοράς. 

β. Απλοποίηση

Από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προέκυψε ένα σαφές αίτημα απλοποίησης 

προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους πολίτες με σεβασμό στην ανάγκη 

προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με 

υπερβολικά αντισταθμιστικά μέτρα, επαχθείς απαιτήσεις για έγγραφα και μεταφράσεις ενώ 

δυσκολεύονται να αποδείξουν την επαγγελματική τους πείρα με αποτέλεσμα να 

σημειώνονται άσκοπες καθυστερήσεις. Σε σχέση με την περιστασιακή κινητικότητα το 

σύστημα δήλωσης χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα βραδυκίνητο. Η βασική καινοτομία της οδηγίας 

σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα ήταν το πιο ήπιο και πιο ευέλικτο καθεστώς για την 

περιστασιακή κινητικότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν το 

σύστημα της προηγούμενης δήλωσης, το πιο ήπιο καθεστώς έχασε το νόημά του. Θα πρέπει 

να εξακριβώσουμε αν μια ενιαία διαδικτυακή πύλη μπορεί να συμβάλει στη διόρθωση των 

υφιστάμενων προβλημάτων και να διασφαλίσει τη βελτίωση της συνεργασίας και του 

διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Τέλος, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν θα 

ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο της νομοθετικής 
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κατοχύρωσης ορισμένων επαγγελμάτων με πιο αναλογικό τρόπο, ή ακόμα και της μείωσης 

του αριθμού των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων σε ορισμένους τομείς, 

εξαιρουμένου του υγειονομικού τομέα. 

γ. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων διατάξεων

Με την επικαιροποίηση των 15 υφιστάμενων κειμένων, κάποια από τα οποία έχουν θεσπιστεί 

από το 1977, η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων θα μας δώσει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε εάν τα αντισταθμιστικά μέτρα, η 

απαιτούμενη επαγγελματική πείρα και οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες, 

όπως π.χ. οι νοσοκόμες, πρέπει να επικαιροποιηθούν και αν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

στοιχεία όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη. 

δ. Συνυπολογισμός των τελευταίων εξελίξεων

Η νομολογία2 του ΔΕΚ όρισε την αρχή της μερικής πρόσβασης σε ένα επάγγελμα. Με την 

υπόθεση ότι δεν υπάρχει θεμιτός λόγος δημόσιου συμφέροντος που να το απαγορεύει, πρέπει 

να χορηγείται μερική πρόσβαση σε κάποιο επάγγελμα όταν οι διαφορές μεταξύ των τομέων 

δραστηριοτήτων είναι τόσο σημαντικές ώστε είναι αδύνατον να αντισταθμιστούν με 

πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, κατά τη δημόσια διαβούλευση εντοπίστηκαν ισχυρές επιφυλάξεις 

σε σχέση με τη μερική πρόσβαση για τα επαγγέλματα υγείας. 

ε. Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

Είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε περιπτώσεις που αφορούν σοβαρά επαγγελματικά 

παραπτώματα, όπου μια προληπτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα επαγγέλματα υγείας, με την 

αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να διερευνηθούν 

τρόποι ώστε ένας μηχανισμός προληπτικής προειδοποίησης να μπορεί να διασφαλίσει ότι η 

επαγγελματική κινητικότητα διενεργείται με σεβασμό στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Για 

τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξετάσουμε αν θα είναι διαθέσιμος ένας κώδικας συμπεριφοράς

για τις γλωσσικές δεξιότητες στα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης. 

                                               
2 Collegios de ingenieros, υπόθεση C-330/03 της 19ης Ιανουαρίου 2006
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στ. Ανάπτυξη εργαλείων με προστιθέμενη αξία

i. Επέκταση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική 

αγορά (IMI)

Με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να διερευνηθούν 

οι δυνατότητες επέκτασης του συστήματος IMI προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και 

η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η επέκταση του IMI ώστε να 

συμπεριλάβει και έναν μηχανισμό προειδοποίησης θα βελτίωνε την εμπιστοσύνη τόσο των 

πολιτών όσο και των αρχών απέναντι στο εν λόγω σύστημα. Ένας μηχανισμός 

προειδοποίησης θα μπορούσε να βασίζεται στο πρότυπο της οδηγίας για τις υπηρεσίες3 ή σε 

μια υποχρέωση έκδοσης προειδοποίησης προς όλα τα κράτη μέλη αφ’ ης στιγμής επιβληθεί 

κύρωση όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης ενός επαγγέλματος· και οι δύο επιλογές 

πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

ii. Επαγγελματική κάρτα

Στη δημόσια διαβούλευσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέκρινε τη χρήση μιας 

επαγγελματικής κάρτας ως εργαλείου το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης έδειξαν ότι 

υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το κόστος, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά 

κάθε επαγγελματικής κάρτας. Στο υφιστάμενο πλαίσιο, καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες 

με στόχο την ανάπτυξη τέτοιων καρτών για διάφορα επαγγέλματα με ανάμικτα όμως 

αποτελέσματα. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί μια ενδελεχής αξιολόγηση 

αντικτύπου βάσει των δεδομένων που υπάρχουν σχετικά με το ποια θα μπορούσε να είναι η 

προστιθέμενη αξία μιας επαγγελματικής κάρτας. Είναι προφανές ότι η χρήση κάθε 

επαγγελματικής κάρτας θα πρέπει να είναι προαιρετική τόσο για τον επαγγελματία όσο και 

για την αρμόδια αρχή. Οι επαγγελματικές κάρτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ατομικά 

επαγγέλματα και να παρέχουν έναν βαθμό ευελιξίας για τους νομοθέτες σε ό,τι αφορά την 

                                               
3 Η οδηγία για τις υπηρεσίες, στα άρθρα της 29, παράγραφος 3 και 32, παράγραφος 1, απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε δραστηριότητα υπηρεσίας που ενδέχεται 
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην υγεία και την ασφάλεια των ατόμων ή στο περιβάλλον («μηχανισμός 
προειδοποίησης»).
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εφαρμογή. Οφείλουμε οπωσδήποτε να εξετάσουμε μια σειρά από ερωτήματα. Ποια θα είναι η 

προστιθέμενη αξία για τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές της κάρτας; Ποιο θα είναι 

το κόστος του σχεδίου; Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνει η κάρτα; Πώς μπορεί 

να διασφαλιστεί η προστασία από την απάτη στοιχείων; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας 

φυσικής κάρτας έναντι μιας ηλεκτρονικής κάρτας; Και κάτι που ενδεχομένως έχει 

περισσότερη σημασία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα 

πληροφοριακό σύστημα για την επικύρωση της κάρτας; 


