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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0504/2009, της E.C.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματός της στην Ιατρική για να μπορέσει να 
ασκήσει το επάγγελμα στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι κάτοχος  ισπανικού διπλώματος Ιατρικής, το οποίο απέκτησε το 2006. 
Βρήκε μια θέση εργασίας στο Perpignan και ο ιατρικός σύλλογος ("Ordre des Médecins") τής 
ζητεί την αναγνώριση της ισοτιμίας του διπλώματός της σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ. 
Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε στην αναφέρουσα να αναλάβει τη νέα θέση εργασίας της 
παρόλο που είχε υπογράψει σύμβαση από τις 23/03/09. Η αναφέρουσα έχει ζητήσει από το 
ισπανικό Υπουργείο την εν λόγω αναγνώριση ισοτιμίας αλλά θεωρεί ότι αυτό συνιστά 
εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα κατέχει προφανώς δίπλωμα Ιατρικής που εκδόθηκε σε κράτος μέλος της ΕΕ. 
Η αναφέρουσα επιθυμεί να εργαστεί ως ιατρός στη Γαλλία και έχει βρει κενή θέση εργασίας 
μέσω του Eures. Επισημαίνει ότι το δίπλωμά της έχει ήδη πιστοποιηθεί βάσει της οδηγίας 
93/16/ΕΟΚ και στη συνέχεια επικυρώθηκε από τον οργανισμό «Mobility Europe». 
Καταγγέλλει ότι, παρά την πιστοποίηση βάσει της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, το ιατρικό συμβούλιο 
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του Perpignan της ζήτησε να ακολουθήσει την οδηγία 2005/36/ΕΚ.   

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ1 για τους ιατρούς καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ2 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Συνιστά το 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αναγνώριση των διπλωμάτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Για τους ιατρούς, η οδηγία 2005/36/ΕΚ καλύπτει δύο συστήματα αναγνώρισης: αυτόματη 
αναγνώριση για τα τομεακά επαγγέλματα, όπως των ιατρών, για τα οποία οι ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ, και η μη αυτόματη αναγνώριση 
για τα επαγγέλματα για τα οποία οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης δεν έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η αυτόματη αναγνώριση συνεπάγεται ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 
δεν μπορούν να ελέγξουν τη βασική εκπαίδευση του διακινούμενου εργαζόμενου, καθώς και 
ότι δεν μπορούν να επιβληθούν στον διακινούμενο εργαζόμενο αντισταθμιστικά μέτρα. 
Ωστόσο, η αναφέρουσα εξακολουθεί να πρέπει να αποστείλει αίτηση για αναγνώριση του 
διπλώματός της στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί να 
εγκατασταθεί. Κάθε φορά που ένας διακινούμενος εργαζόμενος επιθυμεί να εγκατασταθεί σε 
άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο οικείο κράτος μέλος.

Συμπεράσματα

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν παραβιάσει την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων ζητώντας από την αναφέρουσα να υποβάλει αίτηση για 
αναγνώριση του διπλώματος Ιατρικής της.
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