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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1576/2012, του Rolf Juschkewitz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση στην ΕΕ της εκπαίδευσης στο επάγγελμα του νοσηλευτή 
και του φροντιστή ηλικιωμένων ατόμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης στην ΕΕ της εκπαίδευσης στο επάγγελμα του 
νοσοκόμου και του φροντιστή ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και της αναγνώρισης αυτών των 
δύο επαγγελμάτων. Δηλώνει ότι, μέχρι στιγμής, μόνο η γερμανική εκπαίδευση αναγνωρίζεται 
σε όλη την ΕΕ και ότι η εκπαίδευση για τα εν λόγω επαγγέλματα διέπεται από διαφορετικούς 
κανόνες ή δεν διέπεται καθόλου από κανόνες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ενόψει της 
έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για αυτά τα επαγγέλματα, ο αναφέρων 
θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ευρωπαϊκών διατάξεων οι οποίες θα συμβάλουν στην 
απασχόληση των νοσηλευτών και των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων παντού στην ΕΕ 
χωρίς μακροχρόνιες διαδικασίες. Η απάντηση από την Επιτροπή Αναφορών του γερμανικού 
ομοσπονδιακού κοινοβουλίου επισημαίνει ότι προσφάτως τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία 
νομοθεσία για την απλοποίηση της αναγνώρισης επαγγελμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή την άσκησή του υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης συγκεκριμένων 
επαγγελματικών προσόντων, εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
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Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (εφεξής 
«η οδηγία») διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην 
περίπτωση που υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ επιθυμεί να ασκήσει ένα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου απέκτησε τα 
προσόντα του/της. Η οδηγία περιέχει εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για 
επτά τομείς επαγγελμάτων (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκόμων που είναι υπεύθυνοι για 
γενική περίθαλψη), οι οποίες καθιστούν δυνατή την αυτόματη αναγνώριση των εν λόγω 
προσόντων.

Παρότι η οδηγία δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα υπόλοιπα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα (π.χ. για τους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων και τη 
νοσηλευτές γηριατριακής), τα εν λόγω επαγγέλματα συνεχίζουν να επωφελούνται από το 
λεγόμενο γενικό σύστημα αναγνώρισης βάσει της οδηγίας. Το γενικό σύστημα συνεπάγεται 
ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να συγκρίνει το επίπεδο 
εκπαίδευσης ενός επαγγελματία με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που ισχύουν στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ουσιαστικές διαφορές σε επίπεδο 
εκπαίδευσης, το κράτος μέλος υποδοχής έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αντισταθμιστικά 
μέτρα πριν από την αναγνώριση των προσόντων.

Η οδηγία καθιστά επίσης δυνατή την απαλλαγή από αντισταθμιστικά μέτρα βάσει κοινών 
βάσεων, δηλαδή μιας σειράς κριτηρίων επαγγελματικών προσόντων (επιπρόσθετη 
εκπαίδευση, δοκιμασία επάρκειας, περίοδος προσαρμογής), τα οποία επαρκούν για να 
αντισταθμίσουν τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις απαιτήσεις 
εκπαίδευσης για ένα δεδομένο επάγγελμα. Ωστόσο, οι όροι για τη δημιουργία βάσης είναι 
ιδιαίτερα αυστηροί και, μέχρι στιγμής, δεν έχει δημιουργηθεί καμία κοινή βάση.

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον εκσυγχρονισμό της 
οδηγίας1. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν επί της αρχής για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
τον Ιούνιο του 2013. Η εν λόγω συμφωνία υποστηρίζεται από την εισηγήτρια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών) και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Η αναθεωρημένη οδηγία θα υποβληθεί σε 
ψηφοφορία για να λάβει επίσημη έγκριση κατά τα τέλη του 2013.

Η μελλοντική οδηγία θα αντικαταστήσει την έννοια των «κοινών βάσεων» με τις κοινές 
αρχές εκπαίδευσης, δηλαδή κοινά πλαίσια εκπαίδευσης, τα οποία θα βασίζονται σε ένα κοινό 
σύνολο ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ή σε κοινές δοκιμασίες 
εκπαίδευσης. Ενώ οι «κοινές βάσεις» παρείχαν μόνο τη δυνατότητα εναρμόνισης των 
αντισταθμιστικών μέτρων, οι κοινές αρχές εκπαίδευσης θα παρέχουν στους επαγγελματίες τη 
δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τα αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτές οι νέες διατάξεις θα 
εισαγάγουν μια νέα μέθοδο αυτόματης αναγνώρισης για τα επαγγέλματα που δεν 
επωφελούνται επί του παρόντος από αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται 
να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος υπό εξαιρετικές 
προϋποθέσεις, όπως για λόγους δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, οι όροι για τη θέσπιση κοινών αρχών εκπαίδευσης θα πληρούνται ευκολότερα σε 
σχέση με εκείνους που αφορούν τη δημιουργία κοινών βάσεων. Το όριο που θα επιτρέπει στις 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή στις αρμόδιες αρχές να διαμορφώσουν κοινές αρχές 
εκπαίδευσης θα μειωθεί τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των κρατών μελών. Τα κοινά 
πλαίσια εκπαίδευσης θα παρέχουν σε περισσότερους επαγγελματίες τη δυνατότητα να 
μετακινούνται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα συνδυάζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των κρατών μελών. Κάθε 
επάγγελμα (ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση για το εν λόγω επάγγελμα) θα πρέπει να 
κατοχυρώνεται νομοθετικώς τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των κρατών μελών1. Τα κοινά 
πλαίσια εκπαίδευσης θα πρέπει να καταρτίζονται κατόπιν μιας διαφανούς κατάλληλης 
διαδικασίας και δεν θα πρέπει να απαιτούν από τον επαγγελματία να γίνει προηγουμένως 
μέλος επαγγελματικής οργάνωσης. Παρόμοιοι όροι θα ισχύουν και για τις κοινές δοκιμασίες 
εκπαίδευσης. Θα εναπόκειται στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών επαγγελματικών 
οργανώσεων ή ενώσεων από τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των κρατών μελών να 
υποβάλουν προτάσεις για τα κοινά πλαίσια εκπαίδευσης. Εάν η Επιτροπή θεσπίσει ένα κοινό 
πλαίσιο εκπαίδευσης μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, οι σχετικοί εθνικοί επαγγελματικοί 
τίτλοι θα αναγνωρίζονται αυτομάτως. Κατά συνέπεια, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι, δεν 
αποκλείεται η θέσπιση κοινού πλαισίου εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές γηριατρικής.

Συμπεράσματα
Η τροποποιημένη οδηγία εισάγει την έννοια των κοινών αρχών εκπαίδευσης, οι οποίες θα 
καθιστούν δυνατή την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων για τα επαγγέλματα για τα 
οποία επί του παρόντος εφαρμόζεται το γενικό σύστημα αναγνώρισης (όπως οι νοσηλευτές ή 
οι φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων). Υπό τους όρους που θέτει η οδηγία, οι εν λόγω 
διατάξεις θα παρέχουν τη δυνατότητα σε διάφορα επαγγέλματα να απολαμβάνουν τα ίδια 
οφέλη με τα επαγγέλματα για τα οποία ορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης στην 
οδηγία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να 
υποβάλουν προτάσεις και η Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση.

                                               
1 Στα εν λόγω επαγγέλματα θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης, οι 
οποίοι επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε αυτόματη αναγνώριση.


