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Θέμα: Αναφορά 0007/2008, του Celegrat Christopher, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση που υφίστανται οι οδοντίατροι οι οποίοι διαμένουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και προέρχονται από χώρες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων δηλώνει ότι οι οδοντίατροι που προέρχονται από χώρες της ΕΕ υφίστανται 
διάκριση και η καταχώρησή τους καθυστερεί και γίνεται πολλές εβδομάδες αργότερα σε 
σχέση με την καταχώρηση των οδοντιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Oι οδοντίατροι που 
έχουν σπουδάσει εκτός του Hνωμένου Βασιλείου αξιολογούνται από τοπικές πρυτανείες 
(Deaneries) που ελέγχουν αν τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στις ισχύουσες 
προδιαγραφές του Hνωμένου Βασιλείου. Aν και έχουν ήδη καταχωρηθεί στο General Dental 
Council και έχουν αποδείξει ότι τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 1 της δεύτερης οδηγίας σχετικά με τους οδοντίατρους 
(78/687/ΕOK), το Υπουργείο Υγείας (Department of Health) απαιτεί να γίνονται 
επιπρόσθετοι έλεγχοι προκειμένου να καθορισθεί αν τα προσόντα ενός οδοντιάτρου 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται στην οδηγία, γεγονός που 
αποτελεί διάκριση εις βάρος τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά
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Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι οι οδοντίατροι που προέρχονται από άλλα κράτη 
μέλη αποτελούν θύματα μέτρων που εισάγουν διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, 
τα άτομα αυτά καταχωρούνται πολλές εβδομάδες αργότερα σε σχέση με τους υπηκόους του 
εν λόγω κράτους. Τα προσόντα των ατόμων αυτών εξετάζονται περαιτέρω από τις τοπικές 
αρχές προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των εθνικών απαιτήσεων. Το Υπουργείο Υγείας 
προβαίνει σε επιπρόσθετο έλεγχο των προσόντων του επαγγελματία που προέρχεται από 
άλλο κράτος μέλος, αν και ο τελευταίος έχει ήδη καταχωρηθεί στο General Dental Council
και έχει αποδείξει ότι τα προσόντα του πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που 
ορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο.

II. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ1 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία 
κατάργησε και αντικατέστησε, μεταξύ άλλων, τις οδηγίες 78/686/ΕΟΚ και 78/687/ΕΟΚ περί 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων του οδοντιάτρου2 και περί του συντονισμού της 
εκπαίδευσης του εν λόγω επαγγέλματος3 προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των 
διπλωμάτων του οδοντιάτρου των κρατών μελών που απαριθμούνται και τα οποία πληρούν
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που ορίζονται σχετικά (βλ. άρθρο 21, παράγραφος 1,
και άρθρο 34 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ). Τα διπλώματα που πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία 
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις γιατί η πιστοποιούμενη εκπαίδευση περατώθηκε ή 
άρχισε πριν από την ημερομηνία αναφοράς για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (βλ. 
παράρτημα V, σημείο 5.3.2), μπορούν να επωφεληθούν της αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει 
των διατάξεων των γενικών κεκτημένων δικαιωμάτων (άρθρο 23, παράγραφος 1) ή των 
ιδιαίτερων κεκτημένων δικαιωμάτων (άρθρο 37).

Στο πλαίσιο της αυτόματης αναγνώρισης, το κράτος μέλος υποδοχής δεν δύναται επ’ ουδενί 
να ελέγξει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε από τον μετανάστη. 
Επιπλέον, η χορηγηθείσα αναγνώριση επιτρέπει στον μετανάστη την ανάληψη και την 
άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και 
στους υπηκόους του.

Όσον αφορά την προθεσμία επεξεργασίας μιας αίτησης για την αναγνώριση και ως εκ τούτου 
άδεια άσκησης ενός επαγγέλματος, η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ότι το κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να λάβει μια δεόντως αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την 
κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτούντος (άρθρο 51). Η εν λόγω προθεσμία ισχύει για 
την αυτόματη αναγνώριση των διπλωμάτων οδοντιάτρου.

Καθώς η αναφορά στηρίζεται σε ισχυρισμούς του αναφέροντος (δεν παρέχεται τυχόν 
αναφορά σε διοικητικές διατάξεις ή ανταλλαγή αλληλογραφίας που να αποδεικνύει τους εν 
λόγω ισχυρισμούς), οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στον αναφέροντα με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 16ης Ιουλίου 2008 ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες 
επί του θέματος καθώς και αντίγραφο των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, των 
εγγράφων ή επιστολών που αποδεικνύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην 
πραγματικότητα καθώς και την εικαζόμενη διάκριση.

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σελ. 22-142.
2 ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σελ. 1.
3 ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σελ. 10.
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Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 16ης Ιουλίου 2008, ο αναφέρων επεσήμανε στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής ότι θα τους παρείχε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που του 
ζητήθηκαν εντός των επόμενων ημερών. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν έχει ληφθεί καμία άλλη καταγγελία που να προβάλλει 
ισχυρισμούς για διάκριση σε βάρος οδοντιάτρων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής αναμένουν τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τις οποίες 
ενημέρωσε ο αναφέρων.

III. Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφανθεί αφού λάβει και εξετάσει τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τις οποίες ενημέρωσε ο αναφέρων.


	746166el.doc

