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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΕΤ) 

Σκοπός αυτού του ανεπίσημου εγγράφου είναι να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις βάσει 

των οποίων οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητούν μεταφράσεις και 

επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά για την αίτηση 

έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας (ΕΕΤ).  

Το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί στην ομάδα συντονιστών. Για να εξασφαλιστεί η ορθή 

λειτουργία της διαδικασίας για την έκδοση ΕΕΤ, τα μέλη της ομάδας συντονιστών καλούνται 

να κοινοποιήσουν τις ακόλουθες διευκρινίσεις στις οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές. 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤ  

Οι αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο θέμα ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό 2015/983 

της Επιτροπής (ο κανονισμός). 

Έως τα μέσα Ιανουαρίου 2016, κάθε κράτος μέλος όφειλε να κοινοποιήσει, μέσω ειδικής 

ενότητας του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τις εθνικές του 

απαιτήσεις όσον αφορά τα έγγραφα, δηλαδή, αυτά που θα απαιτεί το κράτος μέλος από τους 

αιτούντες, ενεργώντας ως αρχή της χώρας υποδοχής στο πλαίσιο της διαδικασίας για την 

έκδοση ΕΕΤ. Η Επιτροπή βοήθησε τα κράτη μέλη κατά το στάδιο αυτό και επισήμανε 

προφανείς αντιφάσεις μεταξύ των κοινοποιημένων απαιτήσεων και των δεσμευτικών 

κανόνων της ΕΕ. Οι κατάλογοι των εγγράφων, που καταρτίζονται για κάθε κράτος μέλος και 

για κάθε επάγγελμα που καλύπτεται από την ΕΕΤ, είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τις αρχές 

της χώρας καταγωγής, διότι αυτές έχουν αναλάβει την ευθύνη της επαλήθευσης της 

πληρότητας των αιτήσεων για ΕΕΤ.  

Ωστόσο, η «έγκριση» από την Επιτροπή των εθνικών κοινοποιήσεων στο ΙΜΙ δεν παραβλέπει 

(και δεν μπορεί να παραβλέψει) τις δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού, όπως είναι οι 

κανόνες που αφορούν απαιτήσεις μετάφρασης και επικύρωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η θέση όσον αφορά τα αιτήματα για υποβολή 

μεταφράσεων και επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 
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2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού καθορίζει τον κατάλογο των εγγράφων που 

εξαιρούνται γενικώς από αίτημα μετάφρασης. Καλύπτονται οι ακόλουθες κατηγορίες 

εγγράφων: 

i) αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), 

ii) διπλώματα που δίνουν στους κατόχους τους δικαίωμα αυτόματης 

αναγνώρισης, αν το δίπλωμα είχε εκδοθεί στη χώρα καταγωγής, και 

iii) ορισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρχές που ασχολούνται με τις 

αιτήσεις για την έκδοση ΕΕΤ ή από άλλους σχετικούς εθνικούς φορείς του 

κράτους μέλους καταγωγής. Σε αυτά περιλαμβάνονται, πιο συγκεκριμένα: 

 πιστοποιητικά καταλληλότητας,  

 πιστοποιητικά για την αλλαγή του τίτλου επίσημης εκπαίδευσης,  

 πιστοποιητικά κεκτημένων δικαιωμάτων,  

 βεβαιώσεις επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον 3 ετών για τους αιτούντες 

με προσόντα αποκτηθέντα σε τρίτη χώρα, 

 βεβαιώσεις νόμιμης εγκατάστασης, 

 πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εντιμότητα ή την υπόληψη, την 

απουσία πτώχευσης, τη μη απαγόρευση ή τη μη αναστολή άσκησης του 

οικείου επαγγέλματος ή την απουσία καταδικαστικής ποινικής απόφασης. 

Ο σκοπός του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι να περιορίσει τις απαιτήσεις 

για μετάφραση. Δεδομένου ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εν λόγω έγγραφα 

μπορούν να επαληθευτούν και να δοθούν εγγυήσεις από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής, οι μεταφράσεις δεν φαίνεται να είναι αναγκαίες.  

Συνεπώς, κατά γενικό κανόνα, η αρχή της χώρας καταγωγής θα πρέπει να μη ζητά τη 

μετάφραση των ανωτέρω εγγράφων κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου. Αυτό 

ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα υποδοχής έχει ορίσει στο 

αποθετήριο ΙΜΙ απαίτηση μετάφρασης για γενική/ευρύτερη κατηγορία εγγράφων που 

κοινοποιήθηκαν
1
. 

Επίσης, οι αρχές της χώρας υποδοχής δεν θα πρέπει να ζητούν μεταφράσεις των εγγράφων 

που εξαιρούνται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 σε συστηματική βάση· κατά γενικό 

κανόνα θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές της χώρας 

καταγωγής στο ΙΜΙ. 

Για παράδειγμα, αν ένας/μία φαρμακοποιός που εμπίπτει στο καθεστώς της αυτόματης 

αναγνώρισης δεν παρείχε μεταφράσεις των διπλωμάτων της/του, τα πιστοποιητικά 

καταλληλότητας και/ή οι βεβαιώσεις που πιστοποιούν την απουσία απαγόρευσης άσκησης 

επαγγέλματος που εκδίδονται από τις αρχές της χώρας καταγωγής, η αρχή της χώρας 

καταγωγής δέχεται τον φάκελο ως πλήρη, ακόμη και αν στο αποθετήριο ΙΜΙ η χώρα 

υποδοχής έχει ορίσει ότι είναι ανάγκη να μεταφράζονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

εγγράφων. 

                                                 
1  Τα κράτη μέλη κοινοποίησαν τις απαιτήσεις τους για μετάφραση βάσει της ακόλουθης αποποίησης ευθύνης 

που εμφανίζεται στο ΙΜΙ: «Μεταφράσεις είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον αιτούντα εντός των ορίων που 

προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού 2015/983.» 
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Ωστόσο, αν υπάρχουν «δεόντως αιτιολογημένες αμφιβολίες» σχετικά με οποιοδήποτε από 

τα έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, οι αρχές της χώρας υποδοχής 

μπορούν να ζητήσουν μετάφραση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού. 

Ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να υποβληθεί αφότου μεταφερθεί στην εν λόγω χώρα ο φάκελος 

από τις αρχές της χώρας καταγωγής. Η εκτίμηση του τι αποτελεί «δεόντως αιτιολογημένες 

αμφιβολίες» θα πρέπει να είναι καλά θεμελιωμένη και να πραγματοποιείται κατά περίπτωση. 

Στην εξαιρετική περίπτωση των «δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών», οι αρχές πρέπει 

να εξηγήσουν σαφώς στον επαγγελματία γιατί ζητούν επικυρωμένο αντίγραφο. Η εξήγηση 

πρέπει να καταχωρίζεται στο ΙΜΙ ως μέρος του μηνύματος που αποστέλλεται στον 

επαγγελματία, όταν ζητείται μετάφραση. 

Κάθε απόφαση που απορρίπτει την αίτηση για έκδοση ΕΕΤ για τον λόγο και μόνον ότι ο 

αιτών δεν προσκόμισε τις μεταφράσεις των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 δεν συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η αρχή της 

χώρας υποδοχής δεν προσδιόρισε δικαιολογημένες αμφιβολίες όσον αφορά την αξιοπιστία 

των εν λόγω εγγράφων, ή (αν οι εν λόγω αμφιβολίες έχουν προσδιοριστεί), η χώρα υποδοχής 

δεν προσπάθησε να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που λείπουν ή να παραλάβει το έγγραφο 

από τον αιτούντα ή από τις αρχές της χώρας καταγωγής εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος. 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Τα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού θεσπίζουν ειδικούς κανόνες σχετικά με την επαλήθευση 

της γνησιότητας και της εγκυρότητας των συνοδευτικών εγγράφων. Επίσης, προβλέπουν 

τις προϋποθέσεις για αιτήματα επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών.  

Οι αρχές της χώρας καταγωγής μπορούν να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων, 

αν δεν μπορούν να επαληθεύουν τη γνησιότητά τους με άλλα μέσα, όπως τα εσωτερικά 

αρχεία, οι έλεγχοι σε δημόσια μητρώα ή μέσω διοικητικής συνεργασίας (π.χ. ρωτώντας τις 

εμπλεκόμενες, σχετικές αρχές για επαλήθευση).  

Σε αυτή τη βάση, αν θέλουμε οι αρχές της χώρας καταγωγής να είναι σε θέση να 

εξακριβώσουν και να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των εγγράφων, δεν πρέπει να ζητούνται 

επικυρωμένα αντίγραφα (ακόμη και αν το κράτος υποδοχής έχει εκφράσει απαίτηση για 

επικυρωμένα αντίγραφα στο αποθετήριο ΙΜΙ
2
).  

Οι αρχές της χώρας υποδοχής οφείλουν να μη ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων 

που έχουν επικυρωθεί από τις αρχές της χώρας καταγωγής, εκτός εάν συντρέχουν «δεόντως 

αιτιολογημένες αμφιβολίες» όσον αφορά τα εν λόγω έγγραφα ή βεβαιώσεις που παρέχονται 

από τις αρχές της χώρας καταγωγής. 

Για παράδειγμα, όταν μια χώρα υποδοχής έχει διευκρινίσει ότι χρειάζεται επικυρωμένο 

αντίγραφο στο πεδίο ελεύθερου κειμένου του αποθετηρίου ΙΜΙ «Συμπληρωματικές 

πληροφορίες» για μια συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφου, η χώρα καταγωγής θα πρέπει να 

ζητά επικυρωμένα αντίγραφα μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επιχειρήσει 

ανεπιτυχώς να εξακριβώσει τη γνησιότητα ενός εγγράφου μέσω εσωτερικών αρχείων ή μέσω 

διοικητικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι αυτού του είδους η εξακρίβωση της γνησιότητας 

                                                 
2  Τα κράτη μέλη κοινοποίησαν τις απαιτήσεις τους για επικυρωμένα αντίγραφα βάσει της ακόλουθης 

αποποίησης ευθύνης που εμφανίζεται στο ΙΜΙ: «Δηλώστε αν απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του 

εγγράφου σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 

2015/983». 
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των εγγράφων δεν αποτελεί μέρος του αρχικού ελέγχου πληρότητας· η επαλήθευση της 

γνησιότητας των εγγράφων και, εφόσον απαιτείται, τυχόν αιτήματα για επικυρωμένα 

αντίγραφα πρέπει να διεκπεραιώνονται σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά κανόνα, αφού ο 

φάκελος έχει γίνει δεκτός ως πλήρης στο ΙΜΙ και πριν από τη διαβίβαση του φακέλου στη 

χώρα υποδοχής). 

Στην εξαιρετική περίπτωση των «δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών», οι αρχές πρέπει 

να εξηγήσουν σαφώς στον επαγγελματία γιατί ζητούν επικυρωμένο αντίγραφο. Η επεξήγηση 

θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ΙΜΙ ως μέρος του μηνύματος που αποστέλλεται στον 

επαγγελματία, όταν ζητείται επικυρωμένο αντίγραφο. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

GROW-E5@ec.europa.eu 
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