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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απέκτησε το πτυχίο ιατρικής της στο Περού και στη συνέχεια εργάστηκε στην 
Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Τον Οκτώβριο του 2010 υπέβαλε αίτηση για εγγραφή 
στον ιατρικό σύλλογο «Ordem Dos Medicos» στην Πορτογαλία, ο οποίος δεν έχει έως 
σήμερα αναγνωρίσει τα προσόντα της και κατά συνέπεια η ίδια δεν δύναται να ασκήσει το 
επάγγελμα της. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σχεδιασμό τόσο της 
οικογενειακής όσο και της επαγγελματικής ζωής της. Μολονότι έχει επικοινωνήσει με 
διάφορα θεσμικά όργανα, κανένα δεν ήταν σε θέση να επιλύσει στην ουσία το πρόβλημά της. 
Ζητεί βοήθεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η αναφέρουσα είναι Ιταλίδα πολίτης, η οποία απέκτησε πτυχίο ιατρικής στο Περού. Τα 
προσόντα της αναγνωρίστηκαν στο Ηνωμένο βασίλειο, όπου εργάζεται σήμερα. Ωστόσο 
αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων της στην Πορτογαλία. 

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων («η 
οδηγία») συνιστά το νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει όλους τους πολίτες ενός 
συγκεκριμένου κράτους μέλους οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν ή να ασκήσουν 
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νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος.  Ως εκ τούτου εστιάζει κυρίως 
σε πολίτες της ΕΕ, κατόχους προσόντων που αποκτήθηκαν σε κάποιο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας προβλέπει ότι οι τίτλοι που αποκτούν πολίτες της ΕΕ 
σε τρίτη χώρα θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τυπικά προσόντα σύμφωνα με την οδηγία, 
εφόσον ο κάτοχος του τίτλου διαθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία στο εν λόγω επάγγελμα 
στο έδαφος του κράτους μέλους που αναγνώρισε αρχικά τα συγκεκριμένα προσόντα. 

Με βάση τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, φαίνεται ότι η αναφέρουσα 
πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας, οπότε η οδηγία 
μπορεί να εφαρμοστεί όσον αφορά την αίτησή της που υπέβαλε στην Πορτογαλία. 

Το άρθρο 10 παράγραφος ζ της οδηγίας προβλέπει ότι το λεγόμενο γενικό σύστημα 
αναγνώρισης επίσημων προσόντων εφαρμόζεται υποχρεωτικά είτε στην περίπτωση 
επαγγελμάτων που δεν καλύπτονται από τα κεφάλαια 2 και 3 της οδηγίας (αυτόματη 
αναγνώριση με βάση τις εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις), είτε σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ακόμη και για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, εάν ο ασκών το επάγγελμα πληροί 
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας. 

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι ο τίτλος της αναφέρουσας αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα και 
παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί σε κάποιο κράτος μέλος, το οποίο επιβεβαίωσε την 
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία που αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας, ο 
τίτλος δεν αναγνωρίζεται αυτόματα, αλλά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των γενικών 
κανόνων σχετικά με την αναγνώριση τίτλων. 

Από το εν λόγω γενικό σύστημα προκύπτει ότι οι αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας διατηρούν 
το δικαίωμα να συγκρίνουν την κατάρτιση της αναφέρουσας με τις εθνικές απαιτήσεις τους 
και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιαστικές διαφορές, μπορούν να απαιτήσουν τη λήψη 
αντισταθμιστικών μέτρων ως προϋπόθεση για την αναγνώριση.

Ωστόσο, εάν οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές αποφασίσουν να επιβάλουν αντισταθμιστικά 
μέτρα, αυτά οφείλουν να μην είναι δυσανάλογα και ιδίως να λαμβάνουν υπόψη την 
επαγγελματική εμπειρία της αναφέρουσας.  

Η αναφέρουσα μπορεί σε κάθε περίπτωση να επωφεληθεί από τις δικονομικές εγγυήσεις που 
προβλέπει το άρθρο 51 της οδηγίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 της οδηγίας οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές πρέπει 
να επιβεβαιώσουν ότι παρέλαβαν την αίτηση εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
παραλαβής και να την ενημερώσουν σχετικά με τυχόν έγγραφα που λείπουν. Εκτός αυτού 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας οι πορτογαλικές αρχές οφείλουν να 
εκδώσουν μια δεόντως αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης των 
προσόντων της εντός τριών μηνών αφότου υπέβαλε την πλήρη αίτησή της. Η συγκεκριμένη 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα στην περίπτωση της αναφέρουσας.

Η παράλειψη έκδοσης απόφασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί με 
τα εσωτερικά ένδικα μέσα του πορτογαλικού δικαίου. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 της 
οδηγίας η αναφέρουσα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας της Πορτογαλίας κατά της παράλειψης των αρμόδιων αρχών να καταλήξουν στην 
περίπτωσή της σε απόφαση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην οδηγία.


