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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1862/2008, του Sancho Rodríguez Villar, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση και επικύρωση από τις ισπανικές αρχές των 
σπουδών του για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές (Υπουργεία Παιδείας και Υγείας) αρνούνται 
να αναγνωρίσουν τις επταετείς ιατρικές σπουδές του για την απόκτηση ειδικότητας 
(αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία) στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2001 έως το 2007. 
Η εν λόγω κατάσταση, η οποία καθιστά δύσκολη την άσκηση του επαγγέλματός του στην 
Ισπανία, σχετίζεται στην πραγματικότητα τόσο με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
όσο και με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων). Ως αποτέλεσμα, ο αναφέρων υποχρεώθηκε να 
αρχίσει εκ νέου στην Ισπανία τις σπουδές του για την απόκτηση ειδικότητας στην 
αναισθησιολογία (εξετάσεις και εκπαίδευση ως ειδικευόμενος εσωτερικός βοηθός). Ο 
αναφέρων ζητεί την αναγνώριση των σπουδών του για την απόκτηση ειδικότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων κατέχει πτυχίο βασικής ιατρικής και ακολούθησε εκπαίδευση για την απόκτηση 
ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της αναισθησιολογίας και της εντατικής 
θεραπείας χωρίς, ωστόσο, να αποκτήσει τους αντίστοιχους τίτλους ειδικότητας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στη συνέχεια, ο αναφέρων θέλησε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την 
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απόκτηση ειδικότητας στην Ισπανία. Ωστόσο, έπρεπε να ξεκινήσει εκ νέου την εν λόγω 
εκπαίδευση, καθώς οι ισπανικές αρχές δεν δέχτηκαν το μέρος της εκπαίδευσης για την 
απόκτηση ειδικότητας που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την άποψη του 
αναφέροντος, οι ισπανικές αρχές οφείλουν να δεχτούν την εκπαίδευση που παρακολούθησε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων περιέχει 
διατάξεις για την εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης και έχει θεσπίσει ένα 
σύστημα αναγνώρισης των πτυχίων ιατρικής. Ωστόσο, η οδηγία αφορά μόνο την αναγνώριση 
τίτλων ιατρικής που έχουν ήδη αποκτηθεί. 

Υπάρχει η δυνατότητα τα κράτη μέλη να αποδεχτούν μέρος της εκπαίδευσης για την 
απόκτηση ειδικότητας που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος υπό την προϋπόθεση ότι 
οι αρμόδιες αρχές τους είναι σε θέση να ελέγξουν τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης όπως ορίζονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Εντούτοις, πρόκειται 
απλώς για μια δυνατότητα και δεν συνιστά υποχρέωση που επιβάλλεται από το κοινοτικό 
δίκαιο. 

Συμπέρασμα

Συνεπώς, δεν διαπιστώνεται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την Ισπανία όσον αφορά 
το κεκτημένο σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 

Ωστόσο, μπορεί να τεθεί υπόψη των ισπανικών αρχών ότι η άρνηση αναγνώρισης, χωρίς τη 
δέουσα αιτιολόγηση, μιας περιόδου εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος 
μέλος θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως τιμωρία ενός ευρωπαίου πολίτη επειδή άσκησε το 
δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία και παρακολούθησε εκπαίδευση σε άλλο κράτος 
μέλος.


