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Θέμα: Αναφορά 0624/2012 του Kumar Sreeram (ινδικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων οδοντιάτρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι οδοντίατρος - ορθοδοντικός στη Ρουμανία. Έκανε αίτηση για αναγνώριση 
των τίτλων του στο ΗΒ και για να λάβει την εξουσιοδότηση να ασκήσει εκεί το επάγγελμά 
του. Ενώ οι τίτλοι και τα προσόντα του αναγνωρίστηκαν ότι είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα 
στο ΗΒ, οι βρετανικές αρχές δεν του χορήγησαν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος με τη 
δικαιολογία ότι δεν είχε συνεχή άσκηση του επαγγέλματος. Ήρθε σε επαφή με το δίκτυο
SOLVIT, από όπου έλαβε την επιβεβαίωση ότι οι τίτλοι και τα προσόντα του εκπλήρωναν τις 
προϋποθέσεις αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν σε θέση να επιλύσει τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ διέπεται από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1.
Η αναγνώριση των προσόντων των οδοντιάτρων καλύπτεται από τα άρθρα 34-37 της οδηγίας 
και θα πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που προβλέπονται στο 
παράρτημα V.3 της οδηγίας. Εάν τα προσόντα ενός οδοντίατρου πληρούν τις εν λόγω 
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απαιτήσεις, τα κράτη μέλη οφείλουν αυτομάτως να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά 
προσόντα του αιτούντος. Για διπλώματα που δεν έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος της ΕΕ, 
ισχύει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, για 
την αναγνώριση των προσόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, βάσει των προϋποθέσεων 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, απαιτούνται τρία χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας στο οικείο επάγγελμα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο είχε αρχικά 
αναγνωρίσει το δίπλωμα, στην παρούσα περίπτωση –στη Ρουμανία.
Από τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το δίπλωμα που ο 
αναφέρων έλαβε στην Ινδία και το οποίο αναγνωρίστηκε από τις ρουμανικές αρχές τον Μάιο 
του 2012, είναι ένας πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της υγείας. Επίσης, ο αναφέρων για 
χρονικό διάστημα τριών ετών (2008-2011) ειδικεύτηκε στον τομέα της «ορθοδοντικής και 
ορθοπεδικής οδοντιατρικής» (ortodontie si ortopedie dento-faciala), γεγονός που 
πιστοποιείται από έγγραφο το οποίο εξέδωσε το ρουμανικό Υπουργείο Υγείας τον Δεκέμβριο 
του 2011. Κανένα από τα εν λόγω διπλώματα/ειδικότητες δεν αντιστοιχούν σε αποδεικτικά 
επαγγελματικών προσόντων όπως αυτά που κοινοποιήθηκαν από τις ρουμανικές αρχές στο 
παράρτημα V.3 της οδηγίας. Συνεπώς, η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και αν ο αιτών διέθετε δίπλωμα από την ΕΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 της οδηγίας, ο αναφέρων προτού υποβάλλει αίτηση 
για αναγνώριση στο ΗΒ, θα έπρεπε να έχει 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο οικείο 
επάγγελμα στη Ρουμανία. Εν συνεχεία, θα επαφίονταν στις αρμόδιες βρετανικές αρχές η 
εξέταση των προσόντων του αναφέροντα και η ενδεχόμενη επιβολή αντισταθμιστικών 
μέτρων (πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας), προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η αναγνώριση των προσόντων του στο ΗΒ. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές κράτους 
μέλους δεν υποχρεούνται να προβούν στη διοργάνωση πρακτικής άσκησης προσαρμογής για 
υποψηφίους.

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση των κανόνων της οδηγίας από 
πλευράς των βρετανικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων είναι οδοντίατρος ινδικής ιθαγένειας, ο οποίος αμφισβητεί την απόφαση των 
βρετανικών αρχών σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε για να αναγνωριστεί ως οδοντίατρος 
στο ΗΒ. Έχει ήδη υποβάλει σειρά καταγγελιών για το ίδιο θέμα, στις οποίες η Επιτροπή έχει 
απαντήσει.
Επί του παρόντος, ο αναφέρων έχει υποβάλει μια συμπληρωματική ερώτηση. Προς απάντηση 
στην εν λόγω ερώτηση, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους θεώρησε 
την αναφορά αβάσιμη και συνεχίζει να τη θεωρεί ως τέτοια, αφού έλαβε υπόψη τα νέα 
στοιχεία.

Η οδηγία της ΕΕ που εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση είναι η οδηγία 2005/36/ΕΚ (στο 
εξής "Οδηγία") σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία διέπει 
την αναγνώριση των προσόντων των Ευρωπαίων πολιτών (άρθρο 2, παράγραφος 1) και, σε 
περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι μπορούν να 
απολάβουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ευρωπαίους πολίτες βάσει ειδικών οδηγιών της ΕΕ, 
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όπως οι οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα μακρόχρονης διαμονής στην ΕΕ1 ή βάσει του 
γεγονότος ότι είναι μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών.

Εάν ο αναφέρων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από τις διατάξεις των 
προαναφερθεισών οδηγιών σχετικά με την αφομοίωση ξένων υπηκόων, οι διατάξεις της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ δεν εφαρμόζεται σε αυτόν. Συνεπώς, οι βρετανικές αρχές καλούνται να 
εφαρμόσουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του2.

Από την άλλη πλευρά, εάν ο αναφέρων πληροί τις προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ, η αντιμετώπιση της αίτησής του από τις βρετανικές αρχές θα εξαρτηθεί 
από το αν έλαβε την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων ως οδοντίατρος στη 
Ρουμανία, κάτι το οποίο θα του επέτρεπε να εργαστεί ως οδοντίατρος στη χώρα, ή αν απλώς 
έλαβε την ακαδημαϊκή αναγνώριση με σκοπό τη συνέχιση των σπουδών του στην 
ορθοδοντική στη Ρουμανία.

Επιπροσθέτως, εάν ο αναφέρων δεν έλαβε την αναγνώριση των επαγγελματικών του 
προσόντων ως οδοντίατρος στη Ρουμάνια και δεν άσκησε το επάγγελμα εκεί, η αίτησή του 
προς τις βρετανικές αρχές θεωρείται αίτηση για την πρώτη αναγνώριση των προσόντων του 
από τρίτη χώρα στην ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία της αναγνώρισης υπόκειται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας3. Οι βρετανικές αρχές θα εφαρμόσουν στη συνέχεια τους δικούς 
τους εθνικούς κανόνες, εξασφαλίζοντας ωστόσο ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
κατάρτισης που επιβάλλονται από την Οδηγία σχετικά με τους οδοντιάτρους (όπως ορίζονται 
στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ της Οδηγίας). Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας4 δεν 
εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση, καθώς δεν καλύπτει την αίτηση για την πρώτη 
αναγνώριση στην ΕΕ, αλλά μόνο τις επακόλουθες.

Εάν ο αναφέρων είχε αποκτήσει την αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων ως 
οδοντίατρος στη Ρουμανία και είχε ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα για τουλάχιστον τρία 
χρόνια, η αίτησή του προς τις βρετανικές αρχές θα ήταν αίτηση επακόλουθης αναγνώρισης 
στην ΕΕ. Ωστόσο, ακόμη και αν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που 
προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, δεν θα ήταν δυνατό να λάβει την αναγνώριση 

                                               
1 Π.χ. οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά 

με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες·

2 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 10 της Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία "η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί πρόσκομμα 
στην ευχέρεια των κρατών μελών να αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, επαγγελματικά προσόντα 
κτηθέντα εκτός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υπήκοο τρίτης χώρας. […]"

3 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 "κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει, σύμφωνα με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις του, την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην επικράτειά του, κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), στους υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών 
προσόντων τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος. Όσον αφορά τα επαγγέλματα που εμπίπτουν στον 
τίτλο III κεφάλαιο III, αυτή η πρώτη αναγνώριση πρέπει να συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων 
εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο" (προσθήκη έμφασης).

4 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, "εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης κάθε τίτλος εκπαίδευσης που 
χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή 
επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος".
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αυτομάτως, διότι σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο ζ) της Οδηγίας, οι μετανάστες που 
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 θα πρέπει να προβούν 
σε μια διαδικασία αναγνώρισης σύμφωνα με το γενικό σύστημα της Οδηγίας. Το γενικό 
σύστημα ορίζει ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να εξετάσουν τα προσόντα (διπλώματα και 
εμπειρία) του αιτούντος και αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των προσόντων 
και των απαιτούμενων προσόντων του κράτους μέλους υποδοχής, οι αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν αντισταθμιστικά μέτρα (άρθρο 14 της Οδηγίας). Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση 
των βρετανικών αρχών ότι η πρακτική εμπειρία του αναφέροντα ως οδοντιάτρου δεν είναι 
επαρκής και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ολοκληρώσει μια περίοδο προσαρμογής, δεν 
φαίνεται να εγείρει προβλήματα σε σχέση με την ενωσιακή νομοθεσία.

Τέλος, το γεγονός ότι το δίπλωμα ορθοδοντικής του αναφέροντα περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα V σημείο 5.3.3 της Οδηγίας δεν σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση, καθώς έχει 
υποβάλει αίτηση εγγραφής ως οδοντίατρος (και όχι ως οδοντίατρος εξειδικευμένος στην 
ορθοδοντική). 

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι βρετανικές αρχές προέβησαν 
σε εσφαλμένη εκτίμηση της αίτησης του αναφέροντα.


