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Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την
καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας
Στις 18 Οκτωβρίου 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
καλώντας τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων και ενώσεων σε εθνικό
επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με την καθιέρωση της
Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας (EΕΚ).
Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή είχε λάβει απαντήσεις από τις επαγγελματικές
οργανώσεις και ενώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και αυθόρμητα σχόλια
από άλλους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο
παράρτημα II.
Τα επόμενα βήματα
Προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή προτείνει να συνεχισθεί η εργασία όσον
αφορά την καθιέρωση της ΕΕΚ με περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων.
Τα επαγγέλματα που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους αλλά δεν έχουν επιλεγεί από την
Επιτροπή στο παρόν στάδιο, καθώς και τα επαγγέλματα που θα επιδείξουν επαρκές
ενδιαφέρον στο μέλλον, θα ληφθούν υπόψη για την καθιέρωση της ΕΕΚ σε μεταγενέστερο
στάδιο
Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει ότι η καθιέρωση
της ΕΕΚ υπόκειται στους ακόλουθους όρους (άρθρο 4α)(7)):
«a) υπάρχει σημαντική κινητικότητα ή εν δυνάμει σημαντική κινητικότητα στο
συγκεκριμένο
επάγγελμα;
β) τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκδηλώσει επαρκές ενδιαφέρον;
γ) το επάγγελμα ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση με στόχο την άσκηση του επαγγέλματος
έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών.»
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Μετά από μια πρώτη εξέταση των χαρακτηριστικών των επαγγελμάτων που εξέφρασαν
ενδιαφέρον σχετικά με την καθιέρωση της ΕΕΚ, η Επιτροπή θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο
πρέπει να γίνει διεξοδικότερη αξιολόγηση όσον αφορά τα ακόλουθα επαγγέλματα τα οποία
φαίνεται να εκπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό τους όρους που προβλέπει η οδηγία για τα
επαγγελματικά προσόντα, και με την επιφύλαξη της τελικής επιλογής των επαγγελμάτων για
την ΕΕΚ
α) γιατροί
β) νοσοκόμες
γ)

φαρμακοποιοί

δ)

φυσιοθεραπευτές

ε)

μηχανικοί

στ) οδηγοί ορειβασίας
ζ)

κτηματομεσίτες.

Με βάση το ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις, η
Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν σχέση με τα επαγγέλματα που
αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) παραπάνω και ειδικότερα τις αρμόδιες αρχές που
εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν τις αιτήσεις και την απόφαση για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων γι αυτά τα επαγγέλματα, να διατυπώσουν τα σχόλιά τους σχετικά
με το ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι επαγγελματικές οργανώσεις για να καθιερώσουν την
ΕΕΚ.
Τα σχόλια αυτά πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση markt-e4-epc＠ec.europa.eu μέχρι τις 10
Ιανουαρίου 2014 το αργότερο και να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένα όσον αφορά
τους λόγους καθιέρωσης της κάρτας. Τα σχόλια επ΄αυτού του θέματος που έχουν ήδη
υποβάλει οι αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή θα ληφθούν υπόψη. Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες
αρχές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου τα σχόλιά τους, εάν δεν το θέλουν. Όλα τα
σχόλια που θα παραληφθούν θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, εάν δεν
υπάρξουν αντιρρήσεις εκ μέρους αυτού που τα διαβίβασε. Επιπλέον, στις αρχές του 2014 η
Επιτροπή προτίθεται να έλθει σε επαφή με τους εν λόγω ενδιαφερόμενους μέσω
ερωτηματολογίων .
Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια πιο λεπτομερή ανάλυση όσον αφορά την εκπλήρωση εκ μέρους
αυτών των επαγγελμάτων των όρων για την καθιέρωση της ΕΕΚ. Θα προτείνει δε την
καθιέρωση της κάρτας μόνο για τα επαγγέλματα που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής,
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλισθεί η ομαλή καθιέρωση της νέας διαδικασίας
αναγνώρισης.
Η Επιτροπή προτίθεται να συγκροτήσει μια ομάδα εστίασης προκειμένου να διαδραματίσει
ενεργό ρόλο στις προσεχείς συζητήσεις όσο αφορά τη χρήση της ΕΕΚ. Η ομάδα θα
αποτελείται από περιορισμένο αριθμό μελών, στα οποία θα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι

των επαγγελματικών οργανώσεων σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε επίπεδο αρμόδιων αρχών των
κρατών μελών για τα επαγγέλματα τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο πιο
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης μέχρι τώρα . Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα γίνει στις 31
Ιανουαρίου2014 και στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του
πρώτου τριμήνου του 2014.
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