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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0611/2008, του Paul Vergeiner, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυστριακοί γιατροί που αναζητούν 
εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας σε άλλο κράτος μέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στην Αυστρία τα πτυχία για βασική ιατρική εκπαίδευση 
απονέμονται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ειδικότητας ή της εκπαίδευσης ως γενικού 
ιατρού. Οι αυστριακές αρχές δεν απονέμουν πτυχία Ιατρικής σε εκείνους που έχουν 
ολοκληρώσει μόνο τη βασική ιατρική εκπαίδευση στην Αυστρία. Αυτό σημαίνει ότι οι 
απόφοιτοι Ιατρικής που επιθυμούν να λάβουν εκπαίδευση ειδικότητας σε άλλο κράτος μέλος 
και οι οποίοι απαιτείται να εγγράφονται ως ιατροί ενδέχεται να μην γίνουν δεκτοί αν δεν 
μπορούν να παρουσιάσουν τον ιατρικό τίτλο για τον οποίο γίνεται λόγος στην οδηγία 
93/16/EΟΚ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους. Ο αναφέρων, ο 
οποίος έχει εκπαιδευτεί ως αθλητίατρος στις Κάτω Χώρες, επισημαίνει ότι οι ευκαιρίες που 
διαθέτει για να ασκήσει την ειδικότητά του σε αυτόν τον τομέα, τόσο στην Αυστρία όσο και 
σε ένα τρίτο κράτος μέλος περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό.  Συνεπώς, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει σε ποιον βαθμό οι αυστριακές διαδικασίες είναι 
σύμφωνες με το πνεύμα της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.
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I. Η αναφορά

Ο αναφέρων, αφού ολοκλήρωσε τη βασική ιατρική εκπαίδευσή του στην Αυστρία,  
πραγματοποίησε εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας στην αθλητιατρική στις Κάτω Χώρες. 
Τώρα επιθυμεί να επιστρέψει στην Αυστρία και να εγκατασταθεί εκεί. Δηλώνει ότι ο 
αυστριακός ιατρικός σύλλογος τον ενημέρωσε ότι δεν έχει δικαίωμα να μετακομίσει. Ο 
αναφέρων παραπέμπει επίσης στην αναφορά αριθ. 230/2006.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ1 θεσπίζει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των ιατρικών 
ειδικοτήτων εφόσον περιέχονται στο παράρτημα V, 5.1.3. της οδηγίας. Αυτόματη 
αναγνώριση σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία 
αντισταθμιστικά μέτρα, όπως π.χ. μια δοκιμασία επάρκειας ή μια πρακτική άσκηση 
προσαρμογής.

Στην περίπτωση που η ειδικότητα (όπως η αθλητιατρική) δεν αναφέρεται στο 
προαναφερόμενο παράρτημα, εφαρμόζεται το γενικό σύστημα αναγνώρισης. Φυσικά, αυτό 
προϋποθέτει ότι το ίδιο επάγγελμα υπάρχει στο κράτος μέλος όπου επιθυμεί να ασκήσει τις 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ειδικότητας ο επαγγελματίας. Είναι αρμοδιότητα κάθε 
κράτους μέλους να ορίσει και να οργανώσει τις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Επομένως, μια 
δεδομένη ιατρική ειδικότητα δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη σε όλα τα κράτη μέλη. 

Η αναφορά αριθ. 230/2006 στην οποία παραπέμπει ο αναφέρων, αφορούσε ένα άλλο 
πρόβλημα, και συγκεκριμένα την προσέγγιση της Αυστρίας όσον αφορά την απονομή του 
βασικού διπλώματος ιατρικής – που συνδέεται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
ειδικότητας ή της εκπαίδευσης ως γενικού ιατρού – που εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των αυστριακών πτυχιούχων ιατρικής. Αυτό φυσικά αντιβαίνει στο πνεύμα της οδηγίας 
93/16/ΕΟΚ2, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των ιατρών στο εσωτερικό της ΕΕ. Όπως ανέφερε στην απάντησή της στην εν 
λόγω αναφορά , η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αυστριακές αρχές και τους ζήτησε να 
λύσουν το πρόβλημα. Μέχρι τη διευθέτηση του ζητήματος, η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τις 
αυστριακές αρχές να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα ιατρικής ειδικότητας και 
γενικής ιατρικής που έχουν αποκτήσει απόφοιτοι αυστριακών ιατρικών σχολών σε άλλα 
κράτη μέλη, καθώς οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση θα αντέβαινε στο πνεύμα της 
οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και επομένως της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 

Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα που εγείρεται είναι διαφορετικής φύσης. Καθώς η 
ειδικότητα της αθλητιατρικής δεν υφίσταται ως ιατρική ειδικότητα στην Αυστρία, οι 
αυστριακές αρχές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον ολλανδικό τίτλο ειδικότητας του 
αναφέροντα.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, Επίσημη Εφημερίδα L255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 - σελίδα 22.
2 Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους,  ΕΕ L
165 της 7.7.1993, σ. 1–24. Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ ενοποιήθηκε με άλλες οδηγίες στην οδηγία 2005/36/ΕΚ.
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III. Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι στην Αυστρία δεν υπάρχει η αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα στην 
αθλητιατρική, δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από 
πλευράς των αυστριακών αρχών λόγω της μη αναγνώρισης του ολλανδικού τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας στην αθλητιατρική.


