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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 78
25 Μαΐου 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για
τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄), β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6
του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε από
το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) και γ) του
άρθρου 5 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού ∆ιατάγ−
µατος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι−
ατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού ύψους 100.000 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη
για µεν το τρέχον οικονοµικό έτος θα αντιµετωπισθεί
από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπο−
λογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων (Ειδικός Φορέας 19−110 ΚΑΕ 0515),
για δε τα επόµενα οικονοµικά έτη από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προ−
ϋπολογισµό.
4. Την υπ’ αριθ. 42/2010 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερι−
κών − Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας
− Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος −
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας − ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών − Μεταφορών
και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης − ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί−
νων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού
και Τουρισµού, αποφασίζουµε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
Με το παρόν διάταγµα εναρµονίζεται η εθνική νοµο−
θεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005
«σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προ−
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30−9−2005 σελ. 22) και θεσπί−
ζονται οι κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους αναγνω−
ρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νοµοθετικά
ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά προσό−
ντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα
κράτη µέλη (στο εξής αναφερόµενα ως “κράτη µέλη
καταγωγής”) και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα,
να ασκεί αυτό το επάγγελµα˙
β) την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης
Νοεµβρίου 2006 «για την προσαρµογή ορισµένων οδη−
γιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20−12−2006 σελ.
141), κατά το µέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία
2005/36/ΕΚ.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε κάθε
υπήκοο κράτους µέλους ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει
νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα έχο−
ντας αποκτήσει τα επαγγελµατικά του προσόντα σε
άλλο κράτος µέλος είτε ως αυτοαπασχολούµενος είτε
ως µισθωτός, συµπεριλαµβανοµένων των ασκούντων
ελευθέρια επαγγέλµατα.
2. Όταν για ένα συγκεκριµένο νοµοθετικά ρυθµιζόµε−
νο επάγγελµα έχουν θεσπισθεί, µε χωριστή κοινοτική
νοµοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθµίσεις που σχετί−
ζονται άµεσα µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων, δεν εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος.
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