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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση 
ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάζεται ως φυσιοθεραπευτής στη Γερμανία και του οποίου η 
εκπαίδευση στις Κάτω Χώρες συμπεριλάμβανε εκπαίδευση στη θεραπεία διά χειρών, δηλώνει 
ότι υπέβαλε αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια να εφαρμόζει στη Γερμανία αυτήν την 
τεχνική έναντι της δέουσας αμοιβής. Ωστόσο, οι αρμόδιες γερμανικές αρχές (VdAK και IKK) 
δεν αναγνωρίζουν ούτε τους τίτλους σπουδών του, ούτε το ολλανδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
όπου διδάχθηκε την εν λόγω τεχνική. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τυγχάνει 
δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σύγκριση με τους ολλανδούς συναδέλφους του που 
εργάζονται στη Γερμανία, οι οποίοι δύνανται να απαιτούν υψηλότερες αμοιβές, ενώ 
διαθέτουν το ίδιο δίπλωμα. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι η άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλματος του αναφέροντος ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή όπου είναι η 
έδρα του και όχι σε ολόκληρη την επικράτεια της Γερμανίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η δυνατότητά του να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις 
στους ασθενείς του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων δεν επαρκούν για να λάβει θέση η Επιτροπή επί 
της υπόθεσής του. Συνεπώς, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στον αναφέροντα, ζητώντας 
του συμπληρωματικές πληροφορίες. Θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά 
με το αποτέλεσμα των διαβημάτων της.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.
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Ο αναφέρων έλαβε την αναγνώριση, στη Γερμανία, του διπλώματος φυσιοθεραπευτή που 
απέκτησε στις Κάτω Χώρες. Εν συνεχεία υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση άδειας άσκησης 
θεραπείας διά χειρών. Ωστόσο, στη Γερμανία η άσκηση αυτής της ειδικότητας προϋποθέτει 
την ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης μετά την απόκτηση του διπλώματος του 
φυσιοθεραπευτή. Πρόκειται ουσιαστικά για συνεχή κατάρτιση. Οι γερμανικές αρχές 
αρνήθηκαν να χορηγήσουν στον αναφέροντα την εν λόγω άδεια με την αιτιολογία ότι το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που του απένειμε το δίπλωμά του στις Κάτω Χώρες δεν περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο των ιδρυμάτων που είναι αναγνωρισμένα από τις γερμανικές αρχές όσον 
αφορά την παροχή συνεχούς κατάρτισης. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καταχώρισαν την καταγγελία του αναφέροντος. Εφόσον ο 
αναφέρων συγκατατέθηκε στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απηύθυναν επιστολή, στις 4 Οκτωβρίου 2006, στις γερμανικές αρχές προκειμένου να τους 
ζητήσουν εξηγήσεις καθώς επίσης και αντίγραφο της εφαρμοστέας γερμανικής νομοθεσίας 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν την Επιτροπή Αναφορών για την απάντηση που 
θα δοθεί από τις γερμανικές αρχές, κατόπιν της παραλαβής και της ανάλυσης της εν λόγω 
απάντησης.


