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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0706/2008, του Vladimir Plachetka, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άρνηση των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν τις σπουδές Ιατρικής που 
πραγματοποίησε στην Τσεχία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάζεται ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού στη 
φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, σπούδασε Ιατρική στην πρώην Τσεχοσλοβακία, όπου 
εργάστηκε ως ιατρός επί 15 χρόνια και ολοκλήρωσε τρία προγράμματα ειδικότητας, προτού 
μετακομίσει στη Γερμανία. Πριν από δύο χρόνια, ο αναφέρων υπέβαλε στις αρμόδιες 
γερμανικές αρχές αίτηση αναγνώρισης των σπουδών του, η οποία όμως δεν έχει έως σήμερα 
εγκριθεί, εν μέρει λόγω της διαφορετικής διάρκειας των προγραμμάτων σπουδών. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η στάση των γερμανικών αρχών έρχεται σε σύγκρουση με τις 
κοινοτικές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και του δικαιώματος 
εγκατάστασης, καθώς και με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου σε μια σειρά υποθέσεων, όπως, 
επί παραδείγματι, στην υπόθεση 31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes κατά 
Nicholas Dreessen). Για τον λόγο αυτόν, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάζεται ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού στη 
φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, σπούδασε Ιατρική στην πρώην Τσεχοσλοβακία, όπου 
εργάστηκε ως ιατρός επί 15 χρόνια και ολοκλήρωσε τρία προγράμματα ειδικότητας, προτού 
μετακομίσει στη Γερμανία. Πριν από δύο χρόνια, ο αναφέρων υπέβαλε στις αρμόδιες 
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γερμανικές αρχές αίτηση αναγνώρισης των σπουδών του. Δεν έχει έως σήμερα εγκριθεί, εν 
μέρει λόγω της διαφορετικής διάρκειας των προγραμμάτων σπουδών. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
η στάση των γερμανικών αρχών έρχεται σε σύγκρουση με τις κοινοτικές αρχές της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και του δικαιώματος εγκατάστασης, καθώς και με τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου σε μια σειρά υποθέσεων, όπως, επί παραδείγματι, στην υπόθεση 
31/00 (Conseil National de l’Ordre des Architectes κατά Nicholas Dreessen).

Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, οι ιατροί από ένα νέο κράτος μέλος οι οποίοι ολοκλήρωσαν ή 
ξεκίνησαν τις ιατρικές τους σπουδές πριν από την ημερομηνία ένταξης του κράτους μέλους 
τους δεν επωφελούνται της αυτόματης αναγνώρισης καθώς η κατάρτισή τους δεν θεωρείται 
ακόμη ότι συνάδει με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 
2005/36/EΚ1.

Ωστόσο, για τους ιατρούς που ασκούν τις σχετικές δραστηριότητες πραγματικά και νομίμως 
για μια ορισμένη περίοδο στο κράτος μέλος καταγωγής, ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή η αυτόματη αναγνώριση του ιατρικού τους τίτλου επί 
τη βάσει των αποκαλούμενων «κεκτημένων δικαιωμάτων».

Σε σχέση με την αναγνώριση διπλώματος ιατρικής ειδικότητας που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια αρχή της πρώην Τσεχοσλοβακίας, το άρθρο 23, παράγραφος 3, της οδηγίας 
2005/36/EΚ ορίζει τα συγκεκριμένα κεκτημένα δικαιώματα για μετανάστες που διαθέτουν 
τέτοια διπλώματα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό από την 
αρμόδια αρχή της Σλοβακίας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, στο οποίο να αναφέρεται ότι ο εν 
λόγω υπήκοος έχει ασκήσει πραγματικά και νομίμως την εν λόγω δραστηριότητα επί τρία 
συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του 
πιστοποιητικού.

Από το άρθρο 23, παράγραφος 3, της οδηγίας 2005/36/EΚ συνάγεται ότι τα επαγγελματικά 
προσόντα ενός ιατρού, για τον οποίο η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 
1993, μπορούν να αναγνωριστούν αυτόματα μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
κεκτημένων δικαιωμάτων, και συνεπώς όχι επί τη βάσει ενός πιστοποιητικού εκδιδόμενου 
από τις σλοβακικές ή τσεχικές αρχές το οποίο δηλώνει τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης όπως ορίζονται από την οδηγία 2005/36/EΚ.

Καθώς ο αναφέρων εργάζεται στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας τα τελευταία 12 
χρόνια, δεν μπορεί να επικαλεστεί τα «κεκτημένα δικαιώματα» όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Στις 20 Οκτωβρίου 2007 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2005/36/EΚ και στο άρθρο της 10, στοιχείο 
β, αντιμετωπίστηκαν καταστάσεις όπως αυτή του αναφέροντα, υπό την έννοια ότι ισχύει το 
γενικό σύστημα της μη αυτόματης αναγνώρισης, το οποίο είναι πιο ευνοϊκό από ό,τι η 
αναγνώριση βάσει της Συνθήκης ΕΚ. Προϋποθέτει ότι οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία 
συγκρίνουν την εκπαίδευση του αναφέροντα με τις γερμανικές απαιτήσεις εκπαίδευσης που 
ισχύουν επί του παρόντος. Μόνο στην περίπτωση σημαντικών διαφορών μπορούν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να επιβάλλουν αντισταθμιστικά μέτρα.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου  2005 – σελίδα 22.
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Επιπλέον, οι γερμανικές αρχές πρέπει να σεβαστούν την προθεσμία των τριών μηνών που 
προβλέπεται μετά την παραλαβή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από τον αναφέροντα.

Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό που ζητήθηκε από τις γερμανικές αρχές, μπορούν να 
το ζητούν εφόσον απαιτούν κάτι τέτοιο και από τους δικούς τους υπηκόους που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα. Καταρχήν, το κράτος μέλος υποδοχής δέχεται ως επαρκή 
απόδειξη την παρουσίαση του εγγράφου που απαιτείται στο κράτος μέλος καταγωγής. 
Ωστόσο, καθώς ο αναφέρων διαμένει στη Γερμανία εδώ και 12 χρόνια, οι γερμανικές αρχές 
μπορούν να απαιτούν ο αναφέρων να προσκομίσει το έγγραφο, καθώς αυτό απαιτείται σε 
τέτοιες περιπτώσεις στη Γερμανία.

Αν ο αναφέρων αποφασίσει να μετακομίσει εκ νέου στην Τσεχική Δημοκρατία, δεν 
χρειάζεται να λάβει αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων καθώς είναι κάτοχος 
τσεχοσλοβακικού τίτλου ιατρού.

Με επιστολή της 17ης Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε από τις γερμανικές αρχές να 
παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες θα της επιτρέψουν να εξετάσει περαιτέρω την 
υπόθεση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει συμπληρωματικές πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές προτού 
συναγάγει τυχόν συμπέρασμα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Στην απάντησή τους της 19ης Δεκεμβρίου 2008, οι γερμανικές αρχές αναφέρουν ότι έκαναν 
μια σύγκριση μεταξύ της εκπαίδευσης του αναφέροντος και των γερμανικών απαιτήσεων 
εκπαίδευσης, η οποία οδήγησε σε αρνητική απόφαση, που κοινοποιήθηκε στον αναφέροντα.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο αναφέρων απέκτησε το ιατρικό του πτυχίο στην Τσεχοσλοβακία 
το 1971, όταν η εκπαίδευση δεν ήταν σύμφωνη με τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, και ότι η 25ετής επαγγελματική του πείρα αποκτήθηκε στο ιδιαίτερο περιβάλλον 
ενός αερολιμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική. Δεδομένου ότι οι
γερμανικές αρχές συνέκριναν την εκπαίδευση του αναφέροντος με τις γερμανικές απαιτήσεις
εκπαίδευσης όσον αφορά τη βασική ιατρική κατάρτιση, τήρησαν τη νομοθεσία της ΕΕ.

Καθώς η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με την πρόθεσή της να περατώσει τη 
διαδικασία, ο αναφέρων υπέβαλε νέα στοιχεία για πρόσθετη επαγγελματική δραστηριότητα 
σε διάφορα νοσοκομειακά τμήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, φαίνεται
ότι πρόκειται μάλλον για επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκήθηκαν στη διάρκεια μιας 
άσκησης στον τομέα της παθολογίας, στο πλαίσιο της γενικής ιατρικής.

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν στην Επιτροπή δεν τροποποίησαν το
αποτέλεσμα της νομικής της ανάλυσης, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 14 Μαΐου  2009 να 
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περατώσει τη διαδικασία εξέτασης της αναφοράς.

Συμπέρασμα

Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι γερμανικές αρχές δεν παραβίασαν το δίκαιο της ΕΕ.


