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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0372/2011, της S.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορές 
μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας όσον αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ιατρικής ειδικότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ιατρός που εκπαιδεύτηκε και απέκτησε ειδικότητα στη Γερμανία, καταγγέλλει ότι τα 
επαγγελματικά της προσόντα δεν έχουν αναγνωρισθεί στη Γαλλία, αν και έχει υποβάλει 
πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι η κατάρτισή της ως αναισθησιολόγου πληροί τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 93/16/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011

Η αναφέρουσα είναι γερμανίδα ιατρός, η οποία έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διάφορα 
νοσοκομεία της Γαλλίας. 

Η αναφορά αφορά δύο θέματα:
– το ότι ο ιατρικός σύλλογος της Γαλλίας αναγνώρισε τα επαγγελματικά προσόντα της 

αναφέρουσας ως ειδικής ιατρού (αναισθησιολόγου) με καθυστέρηση 2,5 ετών·
– το ότι τα προηγούμενα έτη η επαγγελματική πείρα και η αρχαιότητα που απέκτησε ως 

ιατρός στη Γερμανία δεν ελήφθησαν υπόψη από τις γαλλικές αρχές για τον καθορισμό των 
εργασιακών όρων της (π.χ. μισθός, βαθμός). 
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- Σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων:

Η Επιτροπή είχε ήδη λάβει καταγγελία της αναφέρουσας παλαιότερα. Από τα έγγραφα που 
έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής, προέκυπτε ότι η αναφέρουσα απέκτησε τίτλο ιατρικής 
ειδικότητας στην αναισθησιολογία στη Γερμανία στις 5 Φεβρουαρίου 2003. Σύμφωνα πάντα 
με τα έγγραφα που υπέβαλε η αναφέρουσα, η αρμόδια γερμανική αρχή επιβεβαίωσε στις 9 
Μαΐου 2005 ότι ο τίτλος ειδικότητας της αναφέρουσας πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ1.

Κατά τα φαινόμενα, η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου ειδικότητας της 
αναφέρουσας ελήφθη στη Γαλλία στις 14 Σεπτεμβρίου 2005.

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων2

καθορίζει τις προθεσμίες για τη διαδικασία αναγνώρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2 της οδηγίας, η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση 
νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο 
δυνατόν και να πιστοποιείται από δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους υποδοχής, και πάντως εντός τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους 
φακέλου του αιτούντος.

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την αναφέρουσα δεν παρέχουν 
λεπτομέρειες για την ημερομηνία της κατάθεσης του πλήρους φακέλου, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής προτίθενται να επικοινωνήσουν μαζί της προκειμένου να λάβουν αυτού του είδους 
τα στοιχεία.

- Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας και της αρχαιότητας για τον καθορισμό 
των εργασιακών
   όρων:

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,η Επιτροπή θεωρεί ότι 
οι προηγούμενες περίοδοι συγκρίσιμης απασχόλησης που απέκτησαν οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής για τους σκοπούς πρόσβασης σε θέσεις εργασίας και για τον καθορισμό των 
εργασιακών όρων (π.χ. μισθός, βαθμός) με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις περιόδους 
εργασίας που πραγματοποιούνται στο σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής. 

Μεταξύ του 2005 και του 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινωνούσαν απευθείας με 
την αναφέρουσα σχετικά με το εν λόγω θέμα. Η υπόθεσή της εξετάσθηκε στο πλαίσιο 
διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Γαλλίας όσον αφορά τον συνυπολογισμό της 

                                               
1 Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους, ΕΕ L 165, 7.7.1993, σ. 1.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.
3 Υπόθεση C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505· Υπόθεση C-15/96, Schöning ECR [1998] I-00047· Υπόθεση 
C-187/96, Επιτροπή κατά Ελλάδας [1998] I-01095· Υπόθεση C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Συλλογή [2000] I-10497· Υπόθεση C-224/01, Köbler, Συλλογή [2003] I-10239· Υπόθεση C-205/04, Επιτροπή 
κατά Ισπανίας, Συλλογή [2006] I-00031· Υπόθεση C-278/03, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή [2005] I-03747· 
Υπόθεση C-371/04, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή [2006] I-10257.
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επαγγελματικής πείρας και της αρχαιότητας για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και για τον 
καθορισμό των εργασιακών όρων (π.χ. μισθός, βαθμός) στον δημόσιο τομέα. 

Το 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν την αναφέρουσα ότι οι γαλλικές αρχές 
είχαν ευθυγραμμίσει τις εφαρμοστέες γαλλικές διατάξεις με το δίκαιο της ΕΕ. Οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής δεν έλαβαν κάποιαν ενημέρωση σχετικά με την καθοιονδήποτε τρόπο 
συνεχιζόμενη εκκρεμότητα της υπόθεσης της αναφέρουσας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. 

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά δεν παρέχουν λεπτομέρειες 
σχετικά με τα προβλήματα που είχαν προκύψει προηγουμένως σχετικά με το εν λόγω θέμα, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής σκοπεύουν να επικοινωνήσουν με την αναφέρουσα προκειμένου να 
μάθουν εάν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο εν λόγω θέμα.

Αφού λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την αναφέρουσα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
θα ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση τους και για οιανδήποτε 
ενδεχόμενη συνέχεια.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ),  που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ανταλλάξει σειρά επιστολών με την αναφέρουσα. Βάσει 
των πληροφοριών που έχει λάβει, η θέση της Επιτροπής έχει ως εξής:

- Σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων:

Κατά τα φαινόμενα, η αναφέρουσα παραπονείται διότι η απόφαση αναγνώρισης της 
ειδικότητάς της ως αναισθησιολόγου, την οποία έλαβαν οι γαλλικές αρχές στις 14 
Σεπτεμβρίου 2005, δεν αναφέρει ημερομηνία απόκτησης της ειδικότητας.
Εντούτοις, η οδηγία 2005/36 δεν υποχρεώνει τις αρχές των κρατών μελών να αναφέρουν 
στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων την ημερομηνία απόκτησης των εν 
λόγω προσόντων.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 της απόφασης 2005/36/ΕΚ, μια αρμόδια αρχή οφείλει να λάβει 
δεόντως αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου 
της αίτησης. Μπορεί ωστόσο να παραταθεί η προθεσμία αυτή κατά ένα μήνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3, η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής μη λήψη απόφασης 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα εσωτερικού δικαίου.
Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι η απόφαση του ιατρικού συλλόγου 
της Γαλλίας δεν παραβιάζει την οδηγία 2005/36 όσον αφορά το ελάχιστο αναγκαίο 
περιεχόμενο της απόφασής του. Η αναφέρουσα έχει την ευχέρεια να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη ως προς την χρονική καθυστέρηση με την οποία εξετάστηκε η αίτησή της 

- Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας και της αρχαιότητας για τον καθορισμό 
των εργασιακών όρων:

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινήσεις από την αναφέρουσα σχετικά με τις 
περιόδους προϋπηρεσίας της σε άλλα κράτη μέλη που δεν ελήφθησαν υπόψη. Συγκεκριμένα, 
της ζητήθηκε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις επαφές της με τις γαλλικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων διοικητικών και/ή δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να 
μπορέσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να αξιολογήσουν την υπόθεσή της σε βάθος.
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Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, και μετά την αναθεώρηση των εφαρμοστέων γαλλικών 
διατάξεων, εξακολουθεί να μην λαμβάνει τον μισθό που δικαιούνται ιατροί με συγκρίσιμη 
προϋπηρεσία στη Γαλλία. Δεν έχει αποστείλει όμως ούτε αντίγραφα της αλληλογραφίας της 
με τις γαλλικές αρχές, ούτε διοικητικές και/ή δικαστικές αποφάσεις. Ενημέρωσε επίσης τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής ότι, μετά την αναθεώρηση των εφαρμοστέων γαλλικών διατάξεων, 
η ίδια έχει εργαστεί μόνο ως αναπληρώτρια (remplaçant) και δεν της έχουν γίνει προσφορές 
για θέσεις αντίστοιχης μισθολογικής κλίμακας.

Συμπέρασμα

Οι γαλλικές διατάξεις για τον συμψηφισμό της προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη 
προκειμένου να καθοριστούν οι συνθήκες απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (επίσης  για
praticiens hospitaliers - ιατρούς όπως η αναφέρουσα) έχουν ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις 
της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της 
Γαλλίας.   Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαθέτουν επαρκείς ενδείξεις για 
την ύπαρξη μιας συνεκτικής και γενικής διοικητικής πρακτικής που αντιβαίνει στο δίκαιο της 
ΕΕ, δεν μπορούν να εντοπίσουν κάποια πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία θα μπορούσε να τεθεί υπόψη των 
γαλλικών αρχών.  Η αναφέρουσα έχει ενημερωθεί σχετικά.


