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αναγνώριση των ιατρικών βεβαιώσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι εγκυμονούσες εργαζόμενες δικαιούνται να απέχουν 
από την εργασία τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 
για τους επόμενους τέσσερις μήνες, με την προϋπόθεση ότι ο ιατρός του εθνικού συστήματος 
υγείας, ή επίσημα ανεγνωρισμένος ειδικευμένος ιατρός συμβεβλημένος με αυτό, 
διαβεβαιώνει ότι η εν λόγω επιλογή δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία της εγκύου και του 
εμβρύου.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η παραπομπή σε ιατρό του εθνικού συστήματος υγείας δεν 
επιτρέπει στην έγκυο να προσκομίσει στον εργοδότη της βεβαίωση από ιατρό άλλου κράτους 
μέλους, παρεμποδίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Βάσει της ιταλικής νομοθεσίας1, οι έγκυες δεν επιτρέπεται να εργάζονται τους δυο 
τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης τους και τους πρώτους τρεις μήνες μετά τον τοκετό. 

                                               
1 Άρθρο 4 Νόμου αριθ. 1204 της 30ής Δεκεμβρίου 1971.
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Ο ιταλός νομοθέτης έβαλε μια εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα, βάσει της οποίας η έγκυος 
δικαιούται να διακόψει την εργασία ένα μήνα πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 
για τέσσερις μήνες μετά, υπό τον όρο εφόσον ο ανήκων στο εθνικό σύστημα υγείας ή 
ανεγνωρισμένος από αυτό ειδικευμένος ιατρός και ο αρμόδιος για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία ιατρός βεβαιώσουν ότι η επιλογή αυτή δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία της 
εγκύου ή του αγέννητου μωρού.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η παραπομπή σε ιατρό του εθνικού συστήματος υγείας δεν 
επιτρέπει στην έγκυο να προσκομίσει στον εργοδότη της βεβαίωση από ιατρό άλλου κράτους 
μέλους, παρεμποδίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ελεύθερη κινητικότητα των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία των πολιτών της ΕΕ 
ανεγνωρισμένη δυνάμει των Συνθηκών της ΕΕ. Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης των 
μεταναστριών εργαζομένων υπηκόων ΕΕ, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα οι 
κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009 προβλέπουν το συντονισμό και όχι την 
εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος 
είναι ελεύθερο να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του είδους των χορηγούμενων παροχών, των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του ύψους 
των καταβαλλόμενων εισφορών. 

Το ανωτέρω σημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία δύναται να προσδιορίζει τις προϋποθέσεις 
χορήγησης ευεργετημάτων για μητρότητα και/ή εγκυμοσύνη. Το ζήτημα της αναγνώρισης ή 
μη των ιατρικών βεβαιώσεων που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ από τις εθνικές 
αρχές δεν καλύπτεται από τους ανωτέρω κανονισμούς συντονισμού των συστημάτων 
κοινωνικών ασφαλίσεων.

Συμπεράσματα

Η μη αναγνώριση των ιατρικών βεβαιώσεων ιταλών ιατρών δεν παραβιάζει τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 987/2009. 


