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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης που αποδεικνύεται με τίτλους που αποκτήθηκαν σε 
δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ προβλέπει την υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση των ιατρικών τίτλων 
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των γενικών ιατρικών σπουδών ή των σπουδών ειδίκευσης σε 
μία χώρα. Ο αναφέρων, ωστόσο, ο οποίος σπούδασε ιατρική στην Αυστρία πριν εγγραφεί 
επισήμως ως ιατρός στη Σουηδία, επιθυμεί τώρα να αρχίσει εκπαίδευση ειδίκευσης στη 
Σουηδία ή τη Νορβηγία. Δεδομένου ότι ο τίτλος του δεν αναγνωρίζεται στην Αυστρία, δεν 
μπορεί να ασκήσει εκεί το επάγγελμά του. Ισχυρίζεται ότι οι αυστριακές αρχές του 
επιφυλάσσουν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους υπηκόους άλλων χωρών που 
απέκτησαν τους τίτλους τους και εγγράφηκαν σε άλλη χώρα, οι οποίοι επιτρέπεται να 
ασκήσουν το επάγγελμα στην Αυστρία. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής 
της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ίσης μεταχείρισης στην ΕΕ. Ζητεί επίσης την αμοιβαία 
αναγνώριση των τίτλων ιατρικών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε δύο ή περισσότερες 
χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

I. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην Αυστρία, σύμφωνα με
την οποία το πτυχίο γενικής ιατρικής απονέμεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης ειδίκευσης (ή της εκπαίδευσης ως ιατρού γενικής ιατρικής). 
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Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ αυτή καθαυτή δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να απονείμουν το
δίπλωμα γενικής ιατρικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξαετών γενικών σπουδών 
ιατρικής. Εντούτοις, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να απονείμει το βασικό πτυχίο
ιατρικής μόνον μετά την παρέλευση ορισμένου διαστήματος από την ολοκλήρωση των
εξαετών σπουδών, μπορεί να το πράξει μόνον στον βαθμό που δεν παρεμποδίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αυστριακών ιατρών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό συνεπάγεται ότι οι αυστριακές αρχές υποχρεούνται να απονείμουν το βασικό πτυχίο
ιατρικής σε έναν αυστριακό απόφοιτο ιατρικής που υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση, επί 
παραδείγματι εκφράζοντας την επιθυμία να ασκήσει την ιατρική σε άλλο κράτος μέλος. Δεν
έχει σημασία εάν αυτό είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδίκευσης ή της εκπαίδευσης για 
την άσκηση γενικής ιατρικής, ή ακόμη αν πρόκειται να ασκήσει ιατρικές δραστηριότητες οι 
οποίες δεν ασκούνται ούτε από ειδικούς ιατρούς που κατέχουν ευρωπαϊκό τίτλο ειδίκευσης 
ούτε από ιατρούς γενικής ιατρικής. 

Στο παράρτημα A της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ - το οποίο περιέχει για κάθε κράτος μέλος τον
αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο γενικής ιατρικής- για την Αυστρία απαριθμούνται δύο τίτλοι
(δηλαδή ο βασικός επαγγελματικός τίτλος γενικής ιατρικής ΚΑΙ ο επαγγελματικός τίτλος
ειδικού ιατρού ή ιατρού γενικής ιατρικής). Συνεπώς, οι αυστριακές αρχές δεν απονέμουν ποτέ
τον βασικό επαγγελματικό τίτλο γενικής ιατρικής σε ένα άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει 
μόνο τις γενικές σπουδές ιατρικής στην Αυστρία.

Αυτό έχει όντως σοβαρές επιπτώσεις στους αυστριακούς αποφοίτους ιατρικής για αρκετούς 
λόγους.

Ενδεχομένως οι πτυχιούχοι να επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση ειδίκευσής τους 
σε άλλο κράτος μέλος. Στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών πρέπει για αυτό να
εγγραφούν ως ιατροί, προκειμένου να τους επιτραπεί να ασκήσουν την ιατρική. Οι αρμόδιες
αρχές των εν λόγω κρατών μελών, όπου απαιτείται εγγραφή ως ιατρός, δύνανται να 
απορρίψουν την εγγραφή με την αιτιολογία ότι το ενδιαφερόμενο άτομο δεν μπορεί να 
προσκομίσει το βασικό πτυχίο ιατρικής όπως αναφέρεται στο παράρτημα A της οδηγίας
93/16/ΕΟΚ, ή δύνανται να επιτρέψουν μόνον άλλον τύπο εγγραφής, περιορισμένου χρόνου 
και γεωγραφικής εμβέλειας. 
Άλλοι πτυχιούχοι επιθυμούν ενδεχομένως επίσης να ασκήσουν ειδικές ιατρικές 
δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες δεν ασκούνται από ειδικούς ιατρούς ή 
ιατρούς γενικής ιατρικής, για τις οποίες ωστόσο εξακολουθούν να πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι ως ιατροί προκειμένου να τους επιτραπεί να ασκήσουν τις εν λόγω 
δραστηριότητες.  

Πτυχιούχοι οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο ειδίκευσης ή γενικής ιατρικής σε άλλο κράτος
μέλος και οι οποίοι μεταβαίνουν εν συνεχεία σε διαφορετικό κράτος μέλος στερούνται τη
δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης του βασικού πτυχίου τους στο εν λόγω κράτος μέλος.
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II. Συμπέρασμα

Η αυστριακή προσέγγιση όσον αφορά την απονομή του βασικού πτυχίου ιατρικής φαίνεται
ότι παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των αυστριακών αποφοίτων ιατρικής, γεγονός το
οποίο αντιβαίνει στο πνεύμα της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αυστριακές αρχές στις 3 Οκτωβρίου 2006 και ζήτησε να 
επιλύσουν το θέμα προσαρμόζοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης, έως ότου επιλυθεί το θέμα, οι αυστριακές αρχές να αναγνωρίζουν
τους επαγγελματικούς τίτλους του ειδικού ιατρού και του ιατρού γενικής ιατρικής που
απονέμονται σε αυστριακούς αποφοίτους ιατρικής σε άλλο κράτος μέλος, καθώς οιαδήποτε 
διαφορετική προσέγγιση θα αντέβαινε στο πνεύμα της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ. 

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την επιτροπή για τις περαιτέρω εξελίξεις.
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