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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 793/1999, του κ. Χάρη Συνοδινού, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του κ. Δ. 
Μαρκάτου, σχετικά με την άρνηση των αρμόδιων ελληνικών αρχών να χορηγήσουν 
άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού σε οπτικούς που έχουν σπουδάσει στην 
Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει σπουδάσει οπτικός και οπτομέτρης στην Ιταλία. Το 1995 το Υπουργείο 
Υγείας της Ελλάδας απέρριψε την αίτηση που είχε υποβάλει για να αποκτήσει την άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού. Αφού απορρίφθηκε και η δεύτερη και η τρίτη 
αίτησή του, ο αναφέρων προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας της Ελλάδας, όπου 
δικαιώθηκε. Επανέλαβε την αίτησή του, η οποία πάλι απορρίφθηκε, αυτήν τη φορά με τη 
δικαιολογία ότι οι σπουδές του δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. 
Καθώς η οδηγία 92/51/ΕΟΚ μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 1998, έναν χρόνο αργότερα 
το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Σπουδών και Κατάρτισης δεν είχε ακόμη 
συσταθεί. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άμεση 
εφαρμογή της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2000. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2000.

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναφέροντες ως 
προς την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού στην Ελλάδα. Στις 6 Μαρτίου 2000, 
απέστειλε στην Ελλάδα έγγραφο οχλήσεως σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 
92/51/ΕΟΚ όσον αφορά σε ορισμένα επαγγέλματα μεταξύ των οποίων και το επάγγελμα του 
οπτικού. Εάν η απάντηση που θα δώσει η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση 
που δεν απαντήσει εγκαίρως, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 
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της διαδικασίας, δηλαδή να απευθύνει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη.

4. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Οκτωβρίου 2000.

Από τις πληροφορίες που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής προκύπτει ότι η οδηγία 
92/51/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται ορθά στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή επιφυλάσσεται 
να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή να απευθύνει στην Ελλάδα 
αιτιολογημένη γνώμη. Λίαν συντόμως θα λάβει θέση.

5. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Φεβρουαρίου 2001.

Στις 21/12/2000 η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη 
λόγω μη εφαρμογής της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ σε ορισμένα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων 
και το επάγγελμα του οπτικού. Εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός της καθοριζόμενης 
προθεσμίας, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ασκήσει εναντίον της προσφυγή 
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που έδωσε προφορικά η Επιτροπή κατά τη 
συνεδρίαση στις 18-20 Ιουνίου 2001, που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2001.

Στις 24/01/2001, η Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη για μη εφαρμογή 
της οδηγίας 95/51/ΕΟΚ σε ορισμένα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και το επάγγελμα του 
οπτικού. Η απόφαση να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελεί υπό 
εξέταση.

7. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 
2001.

Στις 18/07/2001, η Επιτροπή απεφάσισε να καταθέσει προσφυγή στο Δικαστήριο των ΕΚ 
κατά της Ελλάδας λόγω μη εφαρμογής της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένα 
επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του οπτικού.

8. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 
2002.

Στις 18.07.2001, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά της Ελλάδας ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν 
στην Επιτροπή επιστολή με την οποία παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
την εν λόγω υπόθεση. Κατόπιν εξέτασης της εν λόγω επιστολής, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο 
να διευκρινίσει μία από τις αιτιάσεις.

Στις 27.06.2002, η Επιτροπή ανακάλεσε την απόφαση προσφυγής στο Δικαστήριο και 
απηύθυνε στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη για τη μη εφαρμογή της 
οδηγίας 92/51/ΈΟΚ σε ορισμένα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και το επάγγελμα του 
οπτικού. Εάν η απάντηση της Ελλάδας δεν είναι ικανοποιητική, ή σε περίπτωση που δεν 
απαντήσει εγκαίρως, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να προσφύγει εναντίον της Ελλάδας ενώπιον 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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9. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 
2003.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στη συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής με 
επιστολή της 4ης Σεπτεμβρίου 2002. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την απάντηση 
αυτή, προκειμένου να αποφασίσει αν θα δώσει συνέχεια ή όχι στη διαδικασία.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στον αναφέροντα τον Δεκέμβριο του 2002 για να τον 
ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας και να τον ρωτήσει εάν έχει ληφθεί 
κάποια απόφαση στην περίπτωση του κ. Καλτσίδη.

10. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Ιουνίου 2003.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της Ελλάδας σχετικά με την 
άρνησή της να αναγνωρίσει ορισμένα διπλώματα που υπάγονται στην οδηγία 92/51/ΕΟΚ για 
την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Σε συνέχεια της δράσης της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Ελλάδα 
ενέκρινε τα μέτρα εφαρμογής που δεν περιλαμβάνονταν στο προεδρικό διάταγμα 231/98 με 
το οποίο μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο η εν λόγω οδηγία. Συστάθηκε ο οργανισμός που 
είναι αρμόδιος για την επεξεργασία αιτημάτων επαγγελματικής αναγνώρισης (ΣΕΑΤΕΚ) και 
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.

Ωστόσο, τα αιτήματα αναγνώρισης δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο απόφασης 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αρνείται να 
αναγνωρίσει τα διπλώματα οπτικού που έχουν αποκτήσει υπήκοοί της στο έδαφός της από 
ιδρύματα όμως άλλων κρατών μελών που παραδίδουν κατάρτιση με το σύστημα 
δικαιόχρησης (franchise).

Φαίνεται, παρόλα αυτά, ότι πρόκειται να επιλυθούν οι περιπτώσεις των οπτικών που 
φοίτησαν στην Ιταλία, όπως ο κ. Καλτσίδης.

Με την ευκαιρία πρόσφατης ανεπίσημης επικοινωνίας, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν στην 
Επιτροπή ότι ο ΣΕΑΤΕΚ εξέφρασε ευνοϊκή άποψη σχετικά με την αναγνώριση του 
διπλώματος του οπτικού κ. Καλτσίδη, με την επιφύλαξη της εφαρμογής ενός 
αντισταθμιστικού μέτρου υπό την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ.

Σε απάντηση προς την επιστολή της Επιτροπής, στις 11 Ιανουαρίου 2003 ο κ. Συνοδινός 
πληροφόρησε την Επιτροπή ότι το δίπλωμα του κ. Καλτσίδη δεν είχε αναγνωριστεί ακόμα 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Υπουργείο Υγείας και ΣΕΑΤΕΚ).

Έτσι, την 24η Απριλίου 2003, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ελληνικές αρχές για να 
επαληθεύσει επίσημα την εξέλιξη της περίπτωσης του κ. Καλτσίδη όπως και των άλλων 
οπτικών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η Επιτροπή θα ενημερώσει τον αναφέροντα 
σχετικά με την απάντηση των ελληνικών αρχών.
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11. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2003.

Την 24η Απριλίου 2003, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ελληνικές αρχές για να 
επαληθεύσει την εξέλιξη της περίπτωσης του κ. Καλτσίδη όπως και των άλλων οπτικών που 
βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολές της 26ης 
Μαΐου 2003 και της 17ης Ιουλίου 2003. Από την αλληλογραφία αυτή προκύπτει ότι 
χορηγείται η αναγνώριση του διπλώματος του κ. Καλτσίδη και άλλων δύο καταγγελλόντων 
υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρακτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας 
ενός έτους.

Ο κ. Καλτσίδης μας διαβίβασε αντίγραφο της απόφασης που έλαβαν οι ελληνικές αρχές 
σχετικά με την περίπτωσή του. Διαβάζοντας την απόφαση αυτή, διαπιστώνουμε ότι οι 
ελληνικές αρχές δεν αναφέρονται σε ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της κατάρτισης του κ. 
Καλτσίδη και της ελληνικής κατάρτισης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 
92/51/ΕΟΚ, μόνο βάσει αυτής ακριβώς της προϋπόθεσης, οι ελληνικές αρχές είχαν το 
δικαίωμα να του επιβάλουν να παρακολουθήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να 
υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας. Επιπλέον, δυνάμει του ίδιου άρθρου, οι ελληνικές αρχές 
είχαν την υποχρέωση να τον αφήσουν να επιλέξει μεταξύ της δοκιμασίας και της πρακτικής 
άσκησης, γεγονός που δεν έπραξαν δεδομένου ότι επιβλήθηκε η πρακτική άσκηση. Οι 
ελληνικές αρχές δεν συμμορφώνονται προς το άρθρο 4 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ. Η Επιτροπή 
θα λάβει σύντομα απόφαση σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα νέας αιτιολογημένης 
γνώμης προκειμένου να συλλέξει τις παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών στο θέμα αυτό.

12. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Μαΐου 2004.

Στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή είχε επισημάνει στο Κοινοβούλιο ότι θα 
ελάμβανε σύντομα απόφαση σχετικά με την διαβίβαση στην Ελλάδα νέας αιτιολογημένης 
γνώμης. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να αναβληθεί διότι η Επιτροπή έλαβε νέες καταγγελίες 
τις οποίες οφείλει να εξετάσει. Η Επιτροπή θα αποφανθεί σχετικά με την αποστολή νέας 
αιτιολογημένης γνώμης κατά τη συνεδρίασή της στις  29.04.2004.

13. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Φεβρουαρίου 
2005.

Στις 07.05.2004 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να απευθύνει στην 
Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 
92/51/EΟΚ.

14. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2005.

Κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο του 2005 με αντικείμενο τις διαδικασίες επί 
παραβάσει, η Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή ή όχι κατά της 
Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 
92/51/ΕΟΚ.

15. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.
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Κατά τη συνεδρίαση της στις 13.12.2005, η Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή κατά της 
Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 
92/51/ΕΟΚ.

16. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 
2007.

Οι ελληνικές αρχές δεν εφαρμόζουν ορθά την οδηγία 92/51/ΕΟΚ όσον αφορά το επάγγελμα 
του οπτικού.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή παρέπεμψε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων την υπόθεση που αναφέρεται στο πλαίσιο της εν λόγω αναφοράς. 
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