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Αρ.3851,   30.4.2004                                                                                                           Ν. 157(Ι)2004 

    Ο περί του Τρίτου Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2004 

εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 

52 του Συντάγµατος. 

------------------------------------------ 

Αριθµός 157(Ι) του 2004 
 

ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΝΟΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΠΙΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΣΥΝΑΦΗ  ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

µε τίτλο -  

  

 «Οδηγία 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1999 για τη θέσπιση συστήµατος 

αναγνώρισης των προσόντων σχετικά µε τις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, 

καθώς και µεταβατικών µέτρων, και για τη συµπλήρωση του γενικού 

συστήµατος αναγνώρισης των διπλωµάτων» (ΕΕ L 201 της 31.7.1999, 

σελ 77), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

 ΜΕΡΟΣ  Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1.   Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Τρίτου Συστήµατος 

Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2004. 
  
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια: 
  
 «αίτηση» σηµαίνει αίτηση που υποβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του 
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παρόντος Νόµου από πολίτη κράτους µέλους στο αρµόδιο όργανο και 

«αιτητής» ερµηνεύεται ανάλογα· 
  
 «αρµόδια αρχή» αναφορικά µε τη διάρκεια της επαγγελµατική πείρας, 

ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται µε βάση τον παρόντα 

Νόµο, σηµαίνει την αρχή κράτους µέλους που έχει οριστεί, σύµφωνα 

µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 

κράτους µέλους, ως αρµόδια για την έκδοση, τη χορήγηση ή την 

αναγνώριση αυτής της βεβαίωσης διάρκειας της επαγγελµατικής 

πείρας ή των άλλων αποδεικτικών στοιχείων· 
  
 «αρµόδιο όργανο»  σηµαίνει το όργανο που έχει ορισθεί ως αρµόδιο, 

βάσει οποιασδήποτε νοµοθετικής ή διοικητικής διάταξης για την 

αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως στη ∆ηµοκρατία ενός 

νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος· 
  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «κατοχυρωµένο επάγγελµα» σηµαίνει την κατοχυρωµένη 

επαγγελµατική  δραστηριότητα  ή το σύνολο τέτοιων δραστηριοτήτων 

που αποτελούν το επάγγελµα αυτό· 
  
 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 

άλλο συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία· 
  
 «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη 

Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε 

στις 2 Μαΐου 1992, στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. 
  
Πεδίο 

εφαρµογής. 

 

 

3.   Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στους πολίτες κρατών µελών οι 

οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή 

µισθωτοί, κατοχυρωµένο επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, το οποίο 
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Παράρτηµα. εµπίπτει στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα.  
  
Παροχή  

πληροφόρησης. 
4.  ΄Οταν η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα και η άσκηση της δραστηριότητας αυτής 

επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση της κατοχής ορισµένων 

προσόντων, το αρµόδιο όργανο µεριµνά ώστε να παρέχονται στον 

αιτητή πριν εγκατασταθεί ή πριν αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες, 

πληροφορίες σχετικά µε την νοµοθεσία που διέπει το επάγγελµα που 

προτίθεται να ασκήσει.  
  
Αναγνώριση 

τυπικών 

προσόντων που 

χορηγούνται από 

άλλο κράτος 

µέλος. 

5.-(1)   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, το αρµόδιο όργανο  δεν 

µπορεί να απαγορεύσει σε πολίτη κράτους µέλους, για λόγους 

ανεπάρκειας προσόντων, την πρόσβαση σε µια από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος  ή 

την άσκηση της δραστηριότητας αυτής υπό τους ίδιους όρους µε τους 

πολίτες της ∆ηµοκρατίας, χωρίς να έχει προβεί προηγουµένως σε 

συγκριτική εξέταση µεταξύ, αφενός, των γνώσεων και ικανοτήτων που 

πιστοποιούνται από τα διπλώµατα, τα πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους 

που έχει αποκτήσει ο αιτητής µε σκοπό να ασκήσει την ίδια 

δραστηριότητα σε άλλο κράτος µέλος, και, αφετέρου, των ικανοτήτων 

που απαιτούνται από την κυπριακή νοµοθεσία.   
  
      (2) Εάν από την εν λόγω συγκριτική εξέταση προκύψει ότι οι 

γνώσεις και οι ικανότητες οι οποίες πιστοποιούνται από δίπλωµα, 

πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που χορηγήθηκε από άλλο κράτος µέλος 

αντιστοιχούν στις γνώσεις και στις ικανότητες που απαιτούνται από τις 

διατάξεις της κυπριακής νοµοθεσίας, το αρµόδιο όργανο δεν µπορεί να 

αρνηθεί στον  κάτοχο του το δικαίωµα να ασκεί την εν λόγω 

δραστηριότητα.   
  
      (3) Εάν, από τη σύγκριση προκύπτει ουσιαστική διαφορά, το 

αρµόδιο όργανο παρέχει στον αιτητή  τη δυνατότητα να αποδείξει ότι 

έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που έλειπαν.   
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179(Ι) του 2002. 

 

 

121(Ι) του 2003. 

     (4)  Σε περίπτωση εφαρµογής του εδαφίου (3), το αρµόδιο όργανο  

αφήνει στον αιτούντα τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της πρακτικής 

άσκησης προσαρµογής και της δοκιµασίας επάρκειας κατ΄ αναλογία 

των περί του Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης Επαγγελµατικών 

Προσόντων Νόµου του 2002 και του περί του ∆εύτερου Γενικού 

Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου 

του 2003. 
  
 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα. 

     (5)  Κατά παρέκκλιση του κανόνα του εδαφίου (4), το αρµόδιο 

όργανο δύναται να απαιτήσει τη διεξαγωγή πρακτικής προσαρµογής ή 

δοκιµασίας επάρκειας όταν ο ενδιαφερόµενος για εγκατάσταση 

προτίθεται να ασκήσει, ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ή ως διευθυντής 

επιχειρήσεως, επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες 

προβλέπονται στο Πρώτο Μέρος του Παραρτήµατος  και οι οποίες 

απαιτούν τη γνώση και εφαρµογή ειδικών κανόνων που ισχύουν στη 

∆ηµοκρατία, στο µέτρο που η γνώση και εφαρµογή των κανόνων 

αυτών απαιτούνται  για την πρόσβαση των πολιτών της ∆ηµοκρατίας 

στη σχετική δραστηριότητα. Το αρµόδιο όργανο  προσπαθεί να 

λαµβάνει υπόψη την εναλλακτική δυνατότητα που προτιµά  ο αιτητής. 
  
Αναγνώριση 

επαγγελµατικών 

προσόντων  

βάσει της 

επαγγελµατικής 

πείρας που έχει 

αποκτηθεί σε 

άλλο κράτος 

µέλος. 

Παράρτηµα. 

6.  ΄Οταν  η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα  ή η άσκησή της εξαρτάται από την 

κατοχή γενικών, εµπορικών ή επαγγελµατικών γνώσεων και 

ικανοτήτων, το αρµόδιο όργανο  αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των 

ανωτέρω γνώσεων και ικανοτήτων την άσκηση της εν λόγω 

δραστηριότητας σε άλλο κράτος µέλος.  Για τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Πρώτο Μέρος του Παραρτήµατος , η άσκηση αυτή 

πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί:  

  
      (α)  Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου Ι: 
  
  (i)    είτε επί έξι συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
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επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης· 
  (ii)    είτε επί τρία συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει προηγουµένως λάβει τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, 

η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 
  (iii)   είτε επί τρία συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία, εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι έχει 

ασκήσει ως µισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί 

πέντε τουλάχιστον έτη· 
  (iv)   είτε επί πέντε συνεχή  έτη σε θέση µε διευθυντικά 

καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε θέση 

µε τεχνικές αρµοδιότητες που συνεπάγεται την ευθύνη 

ενός η περισσοτέρων τµηµάτων της επιχείρησης, 

εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω 

δραστηριότητα έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον 

τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις: 
  
    Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω 

δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστηµα 

µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 

10. 
   
      (β) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙ: 
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  (i)   είτε επί έξι συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης· 
  (ii)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, 

η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, είτε επί τέσσερα 

συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 

ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο αιτητής 

αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει 

προηγουµένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία 

βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε 

εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρµόδιο επαγγελµατικό 

ή εµπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις· 
  (iii)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως µισθωτός την εν 

λόγω δραστηριότητα επί πέντε τουλάχιστον έτη· 
  (iv)   είτε επί πέντε συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του µισθωτού, 

εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι µε την εν λόγω 

δραστηριότητα έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον 

τριετή κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις, είτε επί έξι συνεχή  

έτη µε την ιδιότητα του µισθωτού, εφόσον ο αιτητής  

αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει 

προηγουµένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, η οποία 

βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε 
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εθνικό επίπεδο, ή κρίνεται από αρµόδιο επαγγελµατικό 

ή εµπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις: 
   
    Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω 

δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστηµα 

µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 

10. 
  
      (γ)  στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου ΙΙΙ: 
  
  (i)    είτε επί έξι συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης· 
  (ii)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, 

η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 
  (iii)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι έχει 

ασκήσει ως µισθωτός την εν λόγω δραστηριότητα επί 

πέντε τουλάχιστον έτη: 
   
    Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω 

δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστηµα 

µεγαλύτερο των δέκα ετών από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
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10. 
  
      (δ) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου IV: 
   
  (i)    είτε επί πέντε συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης· 
  (ii)   είτε επί δύο συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον τριετή κατάρτιση, 

η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 
  (iii)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον διετή κατάρτιση, 

η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που 

αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 
  (iv)   είτε επί δύο συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως µισθωτός την εν 

λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη· 
  (v)   είτε επί τρία συνεχή έτη µε την ιδιότητα του µισθωτού, 

εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω 

δραστηριότητα έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον 

διετή κατάρτιση η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 

που αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από 

αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. 
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      (ε) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου V στοιχεία 

(α) και (β): 
   
  (i)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον 

όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν 

έπαυσε για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 10· 
  (ii)   είτε επί τρία συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, υπό τον 

όρο ότι η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας δεν 

έπαυσε για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών πριν 

από την ηµεροµηνία κατάθεσης της βεβαίωσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 10, εκτός εάν επιτρέπεται  

στους ηµεδαπούς  να διακόπτουν την άσκηση της εν 

λόγω δραστηριότητας για µεγαλύτερο διάστηµα· 
   
      (στ) στην περίπτωση των δραστηριοτήτων του καταλόγου VI: 
  
  (i)   είτε επί τρία συνεχή έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης· 
  (ii)   είτε επί δύο συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα 

έχει λάβει προηγουµένως κατάρτιση, η οποία 

βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε 

εθνικό επίπεδο ή κρίνεται από αρµόδιο επαγγελµατικό ή 

εµπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις· 
  (iii)   είτε επί δύο συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία ή του διευθυντή επιχείρησης εφόσον ο 

αιτητής  αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως µισθωτός την εν 

λόγω δραστηριότητα επί τρία τουλάχιστον έτη· 
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  (iv)   είτε επί τρία συνεχή  έτη µε την ιδιότητα του µισθωτού, 

εφόσον ο αιτητής  αποδείξει ότι για την εν λόγω 

δραστηριότητα έχει λάβει προηγουµένως κατάρτιση, η 

οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται 

σε εθνικό επίπεδο ή κρίνεται, από αρµόδιο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό φορέα, ότι ικανοποιεί 

πλήρως τις απαιτήσεις: 
   
    Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις υποπαραγράφους (i) και (iii) η εν λόγω 

δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει για διάστηµα 

µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 

10. 
  
Πιστοποιητικό 

ικανότητας  

από άλλο  

κράτος µέλος. 

7.   ΄Οταν ο αιτητής  διαθέτει εθνικώς αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 

που αποκτήθηκε σε κράτος µέλος και µε το οποίο βεβαιώνονται 

γνώσεις και ικανότητα όσον αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 

που ισοδυναµούν, κατά περίπτωση, µε δύο ή τρία χρόνια 

επαγγελµατικής κατάρτισης τουλάχιστον, το πιστοποιητικό αυτό είναι 

δυνατό να αντιµετωπίζεται  όπως και το πιστοποιητικό που βεβαιώνει 

την διάρκεια της κατάρτισης η οποία απαιτείται από το άρθρο 6 

παράγραφος (α) υποπαράγραφοι (ii και (iv), παράγραφος (β) 

υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και 

παράγραφος (δ) υποπαράγραφοι (ii), (iii) και (v). 
  
Επέκταση 

χρόνου 

επαγγελµατικής 

εµπειρίας αντί 

κατάρτισης. 

8.  ΄Οταν η διάρκεια της κατάρτισης του αιτητή είναι µεταξύ δύο και 

τριών ετών, οι όροι του άρθρου 6 θα πληρούνται εάν η διάρκεια της 

επαγγελµατικής εµπειρίας µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 

ή του διευθυντή όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος (α) 

υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (β) υποπαράγραφο (ii) 

πρώτη περίπτωση, παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και 

παράγραφος (δ) υποπαράγραφος (ii) ή µε την ιδιότητα του µισθωτού 
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όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iv) 

πρώτη περίπτωση, επεκτείνεται κατά την ίδια αναλογία για να καλύψει 

τη διαφορά της διάρκειας της κατάρτισης.  
  
΄Ασκηση 

δραστηριότητας 

ως διευθυντή  

9.  Θεωρείται ότι ένα πρόσωπο έχει ασκήσει δραστηριότητα ως 

διευθυντής   επιχείρησης  κατά   την   έννοια του άρθρου 6,  εφόσον το 

επιχείρησης. πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου 

επαγγελµατικού κλάδου: 
   
  (α)  Είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή διευθυντή 

υποκαταστήµατος µιας επιχείρησης· 
   
  (β)   είτε τα καθήκοντα αναπληρωτή επιχειρηµατία ή του 

διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα αυτά 

συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη µε την ευθύνη του 

επιχειρηµατία ή του διευθυντή της επιχείρησης· 
   
  (γ)   είτε τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισµένου 

µε εµπορικά και/ή τεχνικά θέµατα και υπεύθυνου για ένα ή 

περισσότερα τµήµατα της επιχείρησης. 
  
Προσκόµιση 

βεβαίωσης. 
10.  Ο αιτητής οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση αναφορικά µε τη 

φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 

καταγωγής ή προέλευσης προς υποστήριξη της αίτησης για άσκηση 

των δραστηριοτήτων αυτών στη ∆ηµοκρατία. 
  
Προσκόµιση 

άλλων στοιχείων. 

Παράρτηµα. 

11.-(1) ΄Οταν απαιτείται  από τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας που 

επιθυµούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα  να προσκοµίσουν απόδειξη ήθους και 

απόδειξη ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο παρελθόν σε 

κατάσταση πτωχεύσεως, ή µια εκ των ανωτέρω αποδείξεων,  επαρκή 

απόδειξη αποτελεί, για τους πολίτες των λοιπών κρατών µελών, η 
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προσκόµιση αντιγράφου ποινικού µητρώου ή έλλειψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου που χορηγείται από την αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης του 

αιτητή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. 
  
      (2)  ΄Οταν επιβάλλεται  στους πολίτες της ∆ηµοκρατίας, που 

επιθυµούν να ασκήσουν οιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα, ορισµένες προϋποθέσεις ήθους και 

απαιτείται  να αποδείξουν ότι δεν βρίσκονται ούτε έχουν κηρυχθεί στο 

παρελθόν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή ότι δεν τους έχουν επιβληθεί 

στο παρελθόν πειθαρχικές κυρώσεις επαγγελµατικού ή διοικητικού 

χαρακτήρα, οι οποίες όµως δεν µπορούν να αποδειχθούν µε το 

έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επαρκή απόδειξη αποτελεί, 

όσον αφορά τους πολίτες άλλων κρατών µελών, βεβαίωση που 

εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, στην οποία βεβαιώνεται ότι 

πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.  Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στα 

συγκεκριµένα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη στη ∆ηµοκρατία. 
  
      (3)  ΄Οταν τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δεν 

εκδίδονται από το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή, 

προσκοµίζεται από τον αιτητή ένορκος δήλωση ή όσον αφορά κράτη 

µέλη που δεν προβλέπεται ένορκος δήλωση, από επίσηµη δήλωση – 

του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή, ενδεχοµένως, συµβολαιογράφου στο εν λόγω κράτος µέλος. Η εν 

λόγω αρχή ή ο συµβολαιογράφος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί 

την ένορκο ή την επίσηµη δήλωση.  Η δήλωση περί µη κήρυξης 

πτώχευσης µπορεί επίσης να γίνει ενώπιον αρµοδίου επαγγελµατικού 

ή εµπορικού φορέα του εν λόγω κράτους µέλους.  
  
      (4) ΄Οταν απαιτείται προσκόµιση αποδείξεων περί της 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, οι βεβαιώσεις που χορηγούν οι 

τράπεζες του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτητή 
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θεωρούνται ισοδύναµες µε τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη 

∆ηµοκρατία. 
  
      (5)(α) ΄Οταν απαιτείται από τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας που 

επιθυµούν να ασκήσουν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα να προσκοµίσουν απόδειξη ότι 

καλύπτονται από ασφάλεια κατά των περιουσιακών κινδύνων που 

απορρέουν από την επαγγελµατική τους ευθύνη γίνονται αποδεκτές 

βεβαιώσεις που χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των λοιπών 

κρατών µελών ως ισοδύναµες µε τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στη 

∆ηµοκρατία.   
  
 (β) Οι εν λόγω βεβαιώσεις πρέπει να διευκρινίζουν ότι ο 

ασφαλιστής έχει συµµορφωθεί µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις της ∆ηµοκρατίας σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες 

και την έκταση της εν λόγω κάλυψης. 
  
      (6)  Τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (5) 

πρέπει να έχουν  εκδοθεί το αργότερο τρεις µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία προσκόµισης τους.  
  
 ΜΕΡΟΣ  ΙΙ  ΑΡΜΟ∆ΙΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
  
Υποβολή 

αιτήσεων και 

εξέταση από 

αρµόδιο όργανο. 

12. Κάθε αιτητής που επιθυµεί να ασκήσει κατοχυρωµένο επάγγελµα 

στη ∆ηµοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρµόδιο όργανο 

συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά 

στοιχεία. 
  
Εθνικός φορέας 

αναφοράς. 

 

13.-(1)  Το Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ορίζεται ως Εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς 

εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 
  
      (2) Ο Εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει πληροφορίες σε πολίτες 
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κρατών µελών που επιθυµούν να ασκήσουν κατοχυρωµένο 

επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία και σε πολίτες της ∆ηµοκρατίας που 

επιθυµούν να ασκήσουν κατοχυρωµένο επάγγελµα σε άλλο κράτος 

µέλος.  Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλµατα που 

είναι κατοχυρωµένα στη ∆ηµοκρατία καθώς και για το αρµόδιο όργανο 

που ρυθµίζει κάθε κατοχυρωµένο επάγγελµα. 
Αξιολόγηση 

αιτήσεων και 

απόφαση  

αρµόδιου 

οργάνου. 

14.-(1)  Το αρµόδιο όργανο επιλαµβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις 

που παραλαµβάνει, το συντοµότερο δυνατό. 

  
      (2)  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρµόδιο όργανο µπορεί να 

ζητεί από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικά 

στοιχεία θεωρεί αναγκαία. 
  
      (3)  Το αρµόδιο όργανο αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος Νόµου και των νοµοθεσιών που ρυθµίζουν το συγκεκριµένο 

επάγγελµα στο οποίο αφορά η αίτηση και υποχρεούται να 

πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφαση, δεόντως αιτιολογηµένη, 

εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 

συνοδευόµενης από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 
  
∆ικαίωµα  

προσφυγής. 
15.  Ο αιτητής έχει δικαίωµα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του αρµόδιου οργάνου, περιλαµβανοµένης της παράλειψης 

του να επιληφθεί της αίτησης εντός του καθοριζόµενου χρονικού 

διαστήµατος, µε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το 

άρθρο 146 του Συντάγµατος.  
  
Εθνικός  

Συντονιστής. 
16.-(1)  Το Υπουργικό Συµβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως 

Εθνικό Συντονιστή των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών, το 

οποίο µεριµνά για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
  
      (2)  Ο Εθνικός Συντονιστής, επιπρόσθετα, διαβιβάζει στην 
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Επιτροπή κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική µε την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόµου, η οποία περιλαµβάνει πίνακα των 

σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των 

κυριότερων προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του 

παρόντος Νόµου.  
  
      (3)  Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας 

στην οµάδα συντονισµού που συγκαλείται από την Επιτροπή και η 

οποία απαρτίζεται από τους συντονιστές των κρατών µελών.   
  
Κανονισµοί. 17. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε απόφαση του που 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να εκδίδει 

Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 

18. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(΄Αρθρα 3, 5, 11) 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

 

∆ραστηριότητες συνδεόµενες µε τις κατηγορίες επαγγελµατικής εµπειρίας 

 

Κατάλογος I 

 

Κλάσεις συµπεριλαµβανόµενες στην οδηγία 64/427/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία 69/77/ΕΟΚ, και στις οδηγίες 68/366/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ και 75/369/ΕΟΚ 

      (1) 

Οδηγία 64/427/ΕΟΚ 

 

(οδηγία ελευθέρωσης: 64/429/ΕΟΚ) 

 

Κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία. 

 

232     Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από έριο 

233     Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από βάµβακα 

234     Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από µετάξι 

235     Μεταποίηση κλωστοϋφαντικών υλικών από λινό και κάνναβη 

236     Βιοµηχανία άλλων κλωστοϋφαντικών ινών (ινδική κάνναβης σκληρές ίνες 

κ.λ.π.) σχοινοποιία, 

237     Πιλοποιία  

238     Επεξεργασία των υφαντών (φινίρισµα) 

239     Άλλες κλωστοϋφαντουργικές βιοµηχανίες 

 

Κατασκευή υποδηµάτων, άλλων ειδών ιµατισµού, κλινοσκεπασµάτων 

 

241     Μηχανική κατασκευή υποδηµάτων (εξαιρέσει υποδηµάτων εκ καουτσούκ και 

ξύλου) 

242     Κατασκευή δια χειρός και επισκευή υποδηµάτων 

243     Κατασκευή ειδών ιµατισµού (εκτός από γούνες) 
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244     Κατασκευή στρωµάτων και κλινοσκεπασµάτων 

245     Βιοµηχανίες κατεργασίας δερµάτων και γουναρικών 

 

Βιοµηχανία ξύλου και φελλού (εκτός των βιοµηχανιών ξύλινων επίπλων) 

 

251     Πριόνισµα και βιοµηχανική Παρασκευή ξύλου 

252     Κατασκευή ηµι-ετοίµων προϊόντων ξύλου 

253     Κατασκευή σειράς ξύλινων οικοδοµικών στοιχείων και δαπέδων 

254     Κατασκευή ξύλινων συσκευασιών 

255     Κατασκευή άλλων έργων εκ ξύλου (εκτός από έπιπλα) 

259     Κατασκευή ειδών από ψάθα, φελλό, κατασκευή καλάθων και βουρτσών  

260     Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων 

 

Βιοµηχανία χάρτου και κατασκευή χάρτινων αντικειµένων 

 

271     Κατασκευή χαρτοµάζης, χάρτου και χαρτονιού 

272     Κατεργασία χάρτου και χαρτονιού, κατασκευή αντικειµένων εκ χαρτοµάζης 

280     Τυπογραφία, εκδόσεις και παρεπόµενες βιοµηχανίες 

 

Βιοµηχανία δερµάτων 

 

291     Βυρσοδεψεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δέρµατος 

292     Κατασκευή δερµατίνων ειδών και άλλων παροµοίων 

 

Βιοµηχανία καουτσούκ και πλαστικών υλικών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και 

αµυλωδών προϊόντων  

 

301     Επεξεργασία καουτσούκ και αµιάντου 

302     Επεξεργασία πλαστικών υλών 

303     Παραγωγή τεχνιτών και συνθετικών ινών 

 

Χηµική Βιοµηχανία 
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311     Κατασκευή βασικών χηµικών προϊόντων και κατασκευή µε περαιτέρω πλέον ή 

µη σύνθετη επεξεργασία αυτών των προϊόντων 

312  Ειδικευµένη κατασκευή χηµικών προϊόντων προοριζοµένων κυρίως για 

βιοµηχανική και γεωργική χρήση (περιλαµβάνεται η κατασκευή βιοµηχανικών 

λιπών και ελαίων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως η οποία περιλαµβάνεται 

στην οµάδα 312 ∆ΤΤΒ) 

 

313    Ειδικευµένη κατασκευή χηµικών προϊόντων προοριζοµένων κυρίως για οικιακή 

και διοικητική χρήση (εκτός από τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα (ex 

οµάδα 319 ∆ΤΤΒ) 

 

320     Βιοµηχανία πετρελαίου 

 

Βιοµηχανία προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευµάτων 

 

331     Κατασκευή υλικών ανοικοδοµήσεως εξ οπτής γης 

332     Υαλουργία 

333     Κατασκευή κεραµικών, πορσελάνης, φαγέντσας και πυριµάχων υλικών 

334     Κατασκευή τσιµέντου, άσβεστου και γύψου 

335     Κατασκευή υλικών ανοικοδοµήσεως από µπετόν, τσιµέντο και γύψο 

339     Επεξεργασία της πέτρας και προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευµάτων 

 

Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων 

 

341    Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ, περιλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων 

παραγωγής οπτάνθρακα εντεταγµένων σε χαλυβουργείο) 

342     Κατασκευή ατσάλινων σωλήνων 

343     Συρµατουργία ψυχρή έλασις, κατεργασία εν ψυχρώ 

344     Παραγωγή και πρωτογενής επεξεργασία µη σιδηρούχων µετάλλων 

345     Χυτήρια σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων 

 

Κατασκευή έργων εκ µετάλλου (εκτός από µηχανές και µηχανήµατα µεταφορών) 

 

351     Σφυρηλάτηση, αποτύπωση δια µήτρας, βαρεία πίεση 
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352     ∆ευτερογενής µεταποίηση, επεξεργασία και επένδυση των µετάλλων 

353     Μεταλλικές κατασκευές 

354     Κατασκευή λεβήτων δεξαµενών και άλλων ειδών φανοποϊίας 

355  Κατασκευή εργαλείων και ετοίµων ειδών εκ µετάλλου εκτός ηλεκτρικού 

εξοπλισµού 

359     Βοηθητικές µηχανολογικές δραστηριότητες . 

 

 Κατασκευή µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων 

 

361     Κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων και ελκυστήρων 

362     Κατασκευή µηχανών γραφείου 

363  Κατασκευή εργαλειοµηχανών για την επεξεργασία των µετάλλων, των 

εργαλείων και των εργαλείων για µηχανές 

364  Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών µηχανών και των εξαρτηµάτων των, 

κατασκευή ραπτοµηχανών 

365    Κατασκευή µηχανηµάτων και εξοπλισµού για τις βιοµηχανίες τροφών, για τις 

χηµικές βιοµηχανίες και για τις συνδεδεµένες µε αυτές 

366    Κατασκευή εξοπλισµού για ορυχεία, χυτήρια και χάλυβος, για την βιοµηχανία 

δοµικών κατασκευών. Κατασκευή υλικού ανυψώσεως (φορτίου) και 

διεκπεραιώσεως εµπορευµάτων 

367     Κατασκευή οργάνων µεταδόσεως 

368     Κατασκευή άλλων ειδικών µηχανηµάτων 

369     Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

 

Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και ηλεκτρολογικά 

 

371     Κατασκευή ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων 

372     Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού (κινητήρων, γεννητριών, µετασχηµατιστών, 

διακοπτών, συσκευών βιοµηχανικής χρήσεως κ.λ.π.) 

373     Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού για άµεση χρήση 

374  Κατασκευή εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, µετρητών και άλλων οργάνων 

µετρήσεως και ηλεκτροϊατρικού εξοπλισµού 

375 Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, 

ηλεκροακουστικών ειδών  
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376     Κατασκευή ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως 

377     Κατασκευή λαµπτήρων και φωτιστικών 

378     Κατασκευή µπαταριών και συσσωρευτών 

379     Επισκευή, συναρµολόγηση και εργασίες τεχνικών εγκαταστάσεων 

(εγκατάσταση ηλεκτρικών µηχανών) 

 

Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών 

 

383     Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 

384     Ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και ποδηλάτων 

385     Κατασκευή µοτοσικλετών, ποδηλάτων και των ανταλλακτικών των 

389     Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών µη αλλαχού ταξινοµούµενη 

 

∆ιάφορες µεταποιητικές βιοµηχανίες 

 

391     Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οργάνων µετρήσεως και ελέγχου 

392    Κατασκευή ιατροχειρουργικών οργάνων και ορθοπεδικών εφαρµογών (εκτός 

από ορθοπεδικά παπούτσια) 

393     Κατασκευή φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού 

394     Κατασκευή και επισκευή ωρολογίων χειρός και τοίχου 

395     Κοσµηµατοποϊία, χρυσοχοία και κατεργασία πολυτίµων λίθων 

396     Κατασκευή και επισκευή µουσικών οργάνων 

397     Κατασκευή παιγνίων και αθλητικών ειδών 

399     Λοιπές µεταποιητικές βιοµηχανίες 

 

Κτίρια και έργα πολιτικού µηχανικού 

 

400     Οικοδόµηση  (µη ειδικευµένη), κατεδάφιση 

401     Κατασκευή κτιρίων (κατοικιών και άλλων) 

402     Έργα πολιτικού µηχανικού: κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροτροχιών κ.λ.π. 

403     Εγκαταστάσεις 

404     ∆ιαρρυθµίσεις εσωτερικών χώρων 
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           (2) 

Οδηγία 68/366/ΕΟΚ 

 

(οδηγία ελευθέρωσης 68/365/ΕΟΚ) 

 

200    Βιοµηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών 

 

Βιοµηχανίες τροφίµων (εκτός της βιοµηχανίας παρασκευής ποτών) 

 

201     Σφαγή ζώων, προετοιµασία και διατήρηση κρέατος 

202     Βιοµηχανία γάλακτος 

203     Κατασκευή κονσερβών (κονσερβοποιία) φρούτων και λαχανικών 

204     Κονσερβοποιία ιχθύων και λοιπών θαλασσίων προϊόντων 

205     Επεξεργασία σπόρων 

206     Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, εργοστάσια παξιµαδιών και µπισκότων 

207     Βιοµηχανία ζάχαρης 

208     Βιοµηχανία κακάο, σοκολάτας και ζαχαρούχων γλυκισµάτων 

209     Παρασκευή διαφόρων τροφίµων 

 

Βιοµηχανία παρασκευής ποτών 

 

211    Βιοµηχανία αιθυλικών οινοπνευµάτων ζυµώσεως µαγιάς και οινοπνευµατωδών 

ποτών 

212     Βιοµηχανία οίνου και παροµοίων οινοπνευµατωδών χωρίς βύνη 

213     Ζυθοπωλείο και εργοστάσιο ζυθοποιίας 

214     Βιοµηχανία υγιεινών ποτών και αεριούχων υδάτων 

 

Βιοµηχανία καουτσούκ, πλαστικών υλών, τεχνητών ή συνθετικών ινών και αµυλώδη 

προϊόντα 

 

304 Βιοµηχανία αµυλωδών προϊόντων 
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(3) 

Οδηγία 75/368/ΕΟΚ (δραστηριότητες προβλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφος 1) 

 

Αλιεία  

43 Αλιεία εντός των εσωτερικών υδάτων 

 

Κατασκευή υλικού µεταφορών 

381     Ναυπηγική και επισκευή πλοίων 

382     Κατασκευή σιδηροδροµικού υλικού 

386     Κατασκευή αεροπλάνων (συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής διαστηµικού 

υλικού) 

 

Βοηθητικές δραστηριότητες µεταφορών και δραστηριότητες διάφοροι των µεταφορών 

που υπάγονται στις ακόλουθες οµάδες 

 

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

restaurants). Συντήρηση σιδηροδροµικού υλικού εντός εργαστηρίων επισκευής, 

καθαρισµός βαγονιών 

 

Ex 712   Συντήρηση υλικού αστικής, ηµιαστικής και υπεραστικής µεταφοράς 

ταξιδιωτών 

Εx 713   Συντήρηση άλλου υλικού οδικής µεταφοράς ταξιδιωτών (όπως αυτοκίνητα, 

λεωφορεία, ταξί) 

Ex 714   Εκµετάλλευση και συντήρηση βοηθητικών έργων οδικών µεταφορών (όπως 

οδοί, οδικές σήραγγες και οδογέφυρες µε διόδια, οδικοί σταθµοί, χώροι 

σταθµεύσεως, σταθµοί λεωφορείων και τραµ ). 

Ex 716    Βοηθητικές δραστηριότητες περί εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως 

εκµετάλλευση και συντήρηση πλωτών αρτηριών, λιµένων και άλλων εγκαταστάσεων 

για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ρυµούλκηση και πλοήγηση στους λιµένες ,  

επισήµανση, φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες 

όπως διάσωση πλοίων, ρυµούλκηση, εκµετάλλευση αγκυροβολίων για λέµβους) 
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Επικοινωνίες : ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 

 

Προσωπικές υπηρεσίες 

 

854     Πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία 

Ex 856 Φωτογραφικά εργαστήρια: προσωπογραφίες και εµπορική φωτογραφία, 

εκτός της δραστηριότητας του ειδησεογράφου φωτογράφου. 

Ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες µη αλλού ταξινοµηµένες (µόνο συντήρηση και 

καθαρισµός ακινήτων ή χώρων) 

 

     (4) 

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

βιοτεχνική) 

 

Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακόλουθων: 

(α) αγορά και πώληση εµπορευµάτων: 

- από πλανόδιους εµπόρους (ex οµάδα 512 ∆ΤΤΒ) 

- στις στεγασµένες αγορές εκτός των µονίµων στο έδαφος εγκατεστηµένων και 

στις υπαίθριες αγορές 

 

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

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

λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν 

 

Κατάλογος ΙΙ 

 

Οδηγία 82/470/ΕΟΚ  

 

Οµάδες 718 και της Ονοµατολογίας ∆ΤΤΒ 

Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται κυρίως: 

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

µεµονωµένων ή συνδυασµένων τµηµάτων ενός ταξιδιού ή µιας διαµονής 

(µεταφορά, παροχή στέγης, τροφή, εκδροµές κ.λ.π.) ανεξαρτήτως της αιτίας 

της µετακινήσεως (άρθρο 2 (Β). (α). 
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Κατάλογος ΙΙΙ 

 

Οδηγία 82/489/ΕΟΚ 

 

Κοµµωτήρια (εκτός των δραστηριοτήτων ποδοκόµου (pedicure) και των 

επαγγελµατικών σχολών αισθητικής και κοµµωτικής) 

 

Κατάλογος ΙV 

 

Οδηγία 82/470/ΕΟΚ  

 

Οµάδες 718 και 720 ονοµατολογία ∆ΤΤΒ: 

 

- στη διενέργεια διαµεσολαβητικών πράξεων µεταξύ των ασκούντων 

επιχειρήσεις παντός είδους µεταφορών και των ατόµων που αποστέλλουν ή 

δέχονται αποστολές εµπορευµάτων, καθώς και στην πραγµατοποίηση 

διαφόρων συναφών εργασιών: 

(α)    µε τη σύναψη συµβάσεων µε τους επιχειρηµατίες µεταφορών για 

λογαριασµό των εντολέων τους. 

(β)    µε την επιλογή του είδους της µεταφοράς ,  της επιχειρήσεως και του 

δροµολογίου, που θεωρούνται συµφερότεροι για τον εντολέα 

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

απαραίτητη για τη µεταφορά) , µε την πραγµατοποίηση διαφόρων 

δευτερευουσών εργασιών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς (π.χ. µε την 

εξασφάλιση του ανεφοδιασµού σε πάγο των ψυκτικών βαγονιών) 

(δ)    µε τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που συνδέονται µε τη µεταφορά 

όπως η σύνταξη της φορτωτικής µε το συνδυασµό ή το διαχωρισµό των 

αποστολών 

(ε)    µε το συντονισµό των διαφόρων φάσεων µιας µεταφοράς, εξασφαλίζοντας 

τη διαµετακόµιση, την επαναποστολή τη µεταφόρτωση και τις διάφορες 

τερµατικές εργασίες 
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(στ)    µε την παροχή φορτίου στους µεταφορείς και µεταφορικών δυνατοτήτων 

στα  άτοµα που αποστέλλουν ή δέχονται αποστολές εµπορευµάτων 

- στον υπολογισµό των µεταφορικών εξόδων και τον έλεγχο του λογαριασµού 

των εξόδων 

- στην πραγµατοποίηση ορισµένων διαβηµάτων µόνιµου ή ευκαιριακού 

χαρακτήρα, εξ ονόµατος και για λογαριασµό εφοπλιστή ή θαλάσσιου 

µεταφορέα (προς τις λιµενικές αρχές, τις επιχειρήσεις ανεφοδιασµού του 

πλοίου κ.λ.π.) 

∆ραστηριότητες του άρθρου 2 σηµείο Α στοιχεία . β) ή δ) 

 

 

Κατάλογος V 

 

Οδηγίες 64/222/ΕΟΚ και 70/523/ΕΟΚ 

                                                                    

(α) 

 

Οδηγία 64/222/ΕΟΚ 

 

(οδηγία ελευθέρωσης 64/224/ΕΟΚ) 

 

1. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού εξουσιοδοτηµένου δυνάµει 

µιας ή περισσοτέρων εντολών να προετοιµάζει ή να προβαίνει σε εµπορικές 

συναλλαγές έπ’ ονόµατι και για λογαριασµό τρίτου. 

2. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού ο οποίος χωρίς να έχει 

διαρκή εξουσιοδότηση, φέρει σ’επαφή πρόσωπα που επιθυµούν να 

συµβληθούν απ’ευθείας ή προετοιµάζει τις εµπορικές συναλλαγές τους ή 

υποβοηθεί τη σύναψή τους . 

3. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού ο οποίος προβαίνει 

επ’ονόµατι του σ’εµπορικές συναλλαγές για λογαριασµό τρίτου. 

4. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητού ο οποίος πραγµατοποιεί 

χονδρικές πωλήσεις µε πλειστηριασµό για λογαριασµό τρίτου. 

5. Επαγγελµατικές δραστηριότητες διαµεσολαβητών που ζητούν παραγγελίες 

µεταβαίνοντες από οικία σε οικία. 
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6. ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται κατ’επάγγελµα 

από µισθωτό διαµεσολαβητή στην υπηρεσία µιας ή περισσοτέρων εµπορικών 

βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 

 

(β) 

 

 

Οδηγία 70/523/ΕΟΚ 

 

Μη µισθωτές δραστηριότητες υπαγόµενες στο χονδρικό εµπόριο άνθρακα και 

δραστηριότητες διαµεσολαβητού στο εµπόριο άνθρακα (ex οµάδα 6112, 

ονοµατολογία ∆ΤΤΒ) 

 

Κατάλογος VI 

 

Οδηγίες 68/364/ΕΟΚ, 68/368/ΕΟΚ, 75/368/ΕΟΚ, 75/369/ΕΟΚ, 82/470/ΕΟΚ 

(1) 

Οδηγία 68/364/ΕΟΚ 

 

(οδηγία ελευθέρωσης 68/363/ΕΟΚ) 

 

Λιανικό εµπόριο 

Εξαιρούµενες δραστηριότητες 

 

012    Εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων 

640    Συναλλαγές επί ακινήτων, εκµισθώσεις 

713    Εκµίσθωση αυτοκινήτων, αµαξών και αλόγων 

718    Εκµίσθωση αµαξοστοιχιών και βαγονιών 

839    Εκµίσθωση µηχανολογικού εξοπλισµού γραφείων 

841    Κρατήσεις θέσεων κινηµατογράφου και εκµίσθωση κινηµατογραφικών 

ταινιών 

842    Κρατήσεις θέσεων θεάτρου και εκµίσθωση θεατρικού εξοπλισµού 

843    Εκµίσθωση σκαφών, ποδηλάτων και µηχανηµάτων τυχερών παιγνίων µε 

κερµατοδέκτη 
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853    Εκµίσθωση επιπλωµένων δωµατίων 

854    Εκµίσθωση οικιακού ρουχισµού 

859    Εκµίσθωση ρουχισµού 

         (2) 

Οδηγία 68/368/ΕΟΚ 

 

(οδηγία ελευθέρωσης 68/367/ΕΟΚ) 

 

1. Εστιατόρια και καταστήµατα καταναλώσεως ποτών (οµάδα 852 ∆ΤΤΒ) 

2. Ξενοδοχεία επιπλωµένα και παρεµφερή καταστήµατα, χώροι κατασκηνώσεως 

(οµάδα 853 ∆ΤΤΒ) 

 

(3) 

Οδηγία 75/368/ΕΟΚ  

 

Όλες οι δραστηριότητες του παραρτήµατος της οδηγίας 75/368/ΕΟΚ, εκτός των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας (κατάλογος 

1 αριθ. 3 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα 

ex 620 Πρακτορεία επί θεµάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεις διανοµής τελών 

Μεταφορές 

ex 713 Οµαδική µεταφορά ταξιδιωτών, εκτός των πραγµατοποιούµενων µε 

αυτοκίνητα-οχήµατα 

ex 719 Εκµετάλλευση αγωγών προοριζοµένων για µεταφορά υγρών 

υδρογονανθράκων και άλλων υγρών χηµικών προϊόντων 

 

Υπηρεσίες παρεχόµενες στο κοινωνικό σύνολο 

827 Βιβλιοθήκες, µουσεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι 

 

Υπηρεσίες αναψυχής 

843 Υπηρεσίες αναψυχής µη αλλού ταξινοµηµένες: 

- αθλητικές δραστηριότητες (αθλητικοί χώροι, οργανώσεις αθλητικών 

συναντήσεων κ.λ.π.), εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών διδασκάλων 
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- δραστηριότητες παιγνίων (στάβλοι ιπποδροµιών, χώροι παιγνίων, ιπποδρόµια 

κ.λ.π.) 

- άλλες δραστηριότητες αναψυχής (τσίρκα, πάρκα διασκεδάσεων, άλλες 

διασκεδάσεις κ.λ.π.) 

-  

Προσωπικές υπηρεσίες 

 

ex 851 Οικιακές υπηρεσίες 

ex 855 Ινστιτούτα καλλονής και δραστηριότητες χειροκόµου (manicure) ,  εκτός των 

δραστηριοτήτων ποδοκόµου (pedicure), επαγγελµατικές σχολές αισθητικής και 

κοµµωτικής 

ex 859 Προσωπικές υπηρεσίες µ.α.π. εκτός των δραστηριοτήτων των αθλητικών και 

παραϊατρικών µασέρ και οδηγών των ορέων, κατατασσόµενων ως ακολούθως: 

- απολύµανση και καταπολέµηση των βλαβερών ζώων 

-     ενοικίαση ενδυµάτων και φύλαξη αντικειµένων 

- γραφείο συνοικεσίων και ανάλογες υπηρεσίες  

- δραστηριότητες µαντικής και εικασιών 

- υγειονοµικές υπηρεσίες και ανάλογες δραστηριότητες 

- γραφεία κηδειών και συντήρηση νεκροταφείων 

- οδηγοί συνοδοί και τουριστικοί διερµηνείς 

 

(4) 

Οδηγία 75/369/ΕΟΚ  

 

Άσκηση κατά πλανόδιο τρόπο των ακολούθων δραστηριοτήτων: 

    (α)  αγορά και πώληση εµπορευµάτων: 

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

- στις στεγασµένες αγορές εκτός των µονίµων στο έδαφος εγκατεστηµένων και 

στις υπαίθριες αγορές 

(β) οι δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείµενο µεταβατικών µέτρων που 

έχουν ήδη υιοθετηθεί αλλά που αποκλείουν ρητά την κατά πλανόδιο τρόπο 

άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή δεν την αναφέρουν 
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(5) 

Οδηγία 82/470/ΕΟΚ  

 

∆ραστηριότητες αναφερόµενες στο άρθρο 2 σηµείο Α στοιχεία γ) και ε), σηµείο Β 

στοιχείο β), σηµεία Γ και ∆ 

 

Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται, ιδίως: 

- στη µίσθωση βαγονιών ή αµαξών σιδηροδρόµου για τη µεταφορά ατόµων ή 

εµπορευµάτων 

-    στη µεσολάβηση για την αγορά, την πώληση ή τη ναύλωση πλοίων. 

- στην προετοιµασία, τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη των συµβάσεων για    

τη      µεταφορά  µεταναστών 

-    στην παραλαβή κάθε είδους αντικειµένου ή εµπορεύµατος για αποθήκευση, 

για λογαριασµό του καταθέτη , υπό τελωνειακό καθεστώς, σε αποθήκες, 

γενικές αποθήκες χώρους αποθηκεύσεως επίπλων, ψυκτικούς θαλάµους, 

αποθηκεύσεως, σιρούς κ.λ.π. 

- στη χορήγηση προς τον καταθέτη αποδείξεως η οποία περιγράφει το 

αντικείµενο ή το εµπόρευµα που έγινε δεκτό προς αποθήκευση. 

- στην παροχή εκτάσεων, τροφής και χώρων για την πώληση ζώων που 

έχουν δοθεί για προσωρινή φύλαξη, είτε πριν από την πώληση, είτε κατά τη 

µετακόµιση προς ή από την αγορά 

- στη διενέργεια του ελέγχου ή της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης των 

αυτοκινήτων 

-   στη µέτρηση, ζύγιση, ογκοµετρική εκτίµηση των εµπορευµάτων 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

∆ραστηριότητες άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο Πρώτο Μέρος. 

 

 

Οδηγίες 63/261/ΕΟΚ,63/262/ΕΟΚ,65/1/ΕΟΚ,67/530/ΕΟΚ,67/531/ΕΟΚ,67/532/ΕΟΚ, 

68/192/ΕΟΚ,68/415/ΕΟΚ, και 71/18/ΕΟΚ. 
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Γεωργία 

Ιδίως: 

(α)  η γενική γεωργία περιλαµβανοµένης και της αµπελοκαλλιέργειας, της 

οπωροκαλλιεργείας, της παραγωγής σπόρων προς σπορά, της καλλιέργειας 

λαχανικών, ανθέων και διακοσµητικών ανθέων, ακόµη και σε θερµοκήπια. 

(β)  η εκτροφή ζώων, πουλερικών, κονίκλων, γουνοφόρων ή άλλων ζώων, η 

µελισσοκοµία, η παραγωγή κρέατος, γάλακτος, ερίου, δερµάτων και γουνών, 

αυγών, µελιού. 

(γ)  οι γεωργικές εργασίες, οι εργασίες εκτροφής ζώων και κηποκοµίας, που 

εκτελούνται κατ’αποκοπή ή βάσει συµβάσεως. 

 

Οδηγία 63/607/ΕΟΚ 

(Κινηµατογραφικές ταινίες) 

 

        Οδηγία 64/223/ΕΟΚ 

 

ex  οµάδα 611   Χονδρικό εµπόριο (µε εξαίρεση το χονδρικό εµπόριο των  φαρµάκων 

και φαρµακευτικών προϊόντων, των τοξικών προϊόντων και των παθογόνων ουσιών 

και του άνθρακος ). 

 

Οδηγία 64/428/ΕΟΚ 

 

Οµάδα 

Εξόρυξη και προετοιµασία των στερεών καυσίµων υλών 

111    Εξόρυξη και προετοιµασία γαιάνθρακα 

112    Εξόρυξη και προετοιµασία λιγνίτη 

Εξόρυξη µεταλλικών ορυκτών 

121    Εξόρυξη σιδηρού µεταλλεύµατος 

122    Εξόρυξη µεταλλικών ορυκτών µη περιεχόντων σίδηρο και συναφείς 

δραστηριότητες 

ex 130 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (εκτός από τη µεταλλοδίφηση και τη 

γεώτρηση) 

140    Εξόρυξη οικοδοµικών υλικών και πυριµάχων γαιών 

190    Εξόρυξη άλλων ορυκτών, ορυχεία γαιάνθρακος 
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Οδηγία 65/264/ΕΟΚ 

(Κινηµατογράφος) 

  

Οδηγία 66/162/ΕΟΚ 

 

Ηλεκτρισµός, αέριο, ύδωρ και υγειονοµικές υπηρεσίες 

 

Οδηγία 67/43/ΕΟΚ 

640 Συναλλαγές επί ακινήτων (εκτός 6401) 

839 Υπηρεσίες παρεχόµενες σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινοµηθεί αλλού (µε 

εξαίρεση τις δραστηριότητες στον τοµέα του τύπου, του τελωνειακού πράκτορα, 

του συµβούλου σε οικονοµικά, χρηµατοδοτικά, εµπορικά και στατιστικά θέµατα 

καθώς και σε θέµατα εργασίας, των υπηρεσιών καλύψεως απαιτήσεων) 

 

     Οδηγία 67/654/ΕΟΚ 

 

∆ασοκοµία και δασική εκµετάλλευση 

021    ∆ασοκοµία 

022    ∆ασική εκµετάλλευση 

 

 

Οδηγίες 68/369/ΕΟΚ και 70/451/ΕΟΚ 

 

841 Παραγωγή, διανοµή και προβολή κινηµατογραφικών ταινιών 

 

Οδηγία 69/82/ΕΟΚ 

 

130 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο (µεταλλοδίφηση και γεώτρηση) 

 

Οδηγία 70/522/ΕΟΚ 

6112 Άνθρακας 

 

 
∆23(α)/ΕΕ/ΚΛ/ΜΚ20031210/12/ΣΠ 


