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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1112/2009, της Velina Stefanova Stefanova, βουλγαρικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 46 υπογραφές, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην 
Ισπανία των μαιών από τη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, μη αναγνωρίζοντας τις μαίες από τη Βουλγαρία, οι ισπανικές 
εκπαιδευτικές αρχές καταστρατηγούν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Επικαλείται δε ειδικότερα τα άρθρα 10 (Πεδίο εφαρμογής), 11 (Επίπεδα 
προσόντων) και 12 (Εξομοιούμενη εκπαίδευση) της οδηγίας. Η αναφέρουσα δεν τάσσεται 
κατά των απαιτήσεων προσαρμογής, επιμένει ωστόσο ότι, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, 
πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο α), 
και παράγραφος 5. Τέλος, η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης ότι στην προκειμένη περίπτωση 
δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 51. Η 
αναφέρουσα ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στις ισπανικές 
αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αρχές θα αναγνωρίσουν τα 
επαγγελματικά προσόντα των μαιών από τη Βουλγαρία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
και, ως εκ τούτου, θα τους χορηγήσουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους στην 
Ισπανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Νομική εκτίμηση
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a) Η μη συμμόρφωση των ισπανικών αρχών προς τις διαδικαστικές προθεσμίες.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των αιτήσεων είναι ότι οι ισπανικές αρχές δεν τήρησαν τις 
διαδικαστικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 51, παράγραφος 2, της οδηγίας
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 (η οδηγία). 
Η Επιτροπή γνωρίζει το γεγονός ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση μπορεί να έχει προκαλέσει 
βλάβη στις αναφέρουσες. Συνεπώς, η Επιτροπή τις συμβούλευσε μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στις 4 Δεκεμβρίου 2009 να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν 
προσφυγή για αποζημίωση ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων, καθώς μόνο τα εθνικά 
δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να δώσουν εντολή στις ισπανικές αρχές να καταβάλουν 
αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε.

β) Αναγνώριση τίτλων νοσοκόμων

Νοσοκόμοι που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους σε ένα κράτος μέλος μπορούν να 
αναγνωριστούν σε άλλο κράτος μέλος με δύο τρόπους:

i) Οι νοσοκόμοι γενικής περίθαλψης αναγνωρίζονται αυτόματα, αν η εκπαίδευσή τους πληροί 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 31 της οδηγίας και ο τίτλος τους αναφέρεται στο 
Παράρτημα V.5.2.2.  

Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι η βουλγαρική νομοθεσία εξομοίωσε όλους τους τίτλους των 
νοσοκόμων και τώρα θα θεωρούνται πτυχίο (ελάχιστη εκπαίδευση διάρκειας τριών ετών σε 
ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης). Σύμφωνα με τη συλλογιστική τους, τυγχάνει εφαρμογής το 
άρθρο 12 της οδηγίας για την εσωτερική εξομοίωση των επαγγελματικών προσόντων από 
κράτη μέλη, και συνεπώς τα προσόντα τους πληρούν τις εναρμονισμένες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 3, της οδηγίας και πρέπει να 
αναγνωριστούν αυτόματα.
Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Το άρθρο 12 βρίσκεται σε κεφάλαιο της 
οδηγίας που αφορά την αναγνώριση βάσει του γενικού συστήματος και δεν εφαρμόζεται σε 
επαγγέλματα για τα οποία υφίσταται αυτόματη αναγνώριση βάσει των εναρμονισμένων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, η βουλγαρική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι η 1η Ιανουαρίου 2007 συνιστά την 
ημερομηνία αναφοράς από τότε που η εκπαίδευση των βουλγάρων νοσοκόμων γενικής 
περίθαλψης θα θεωρείται σύμμορφη προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου
31 της οδηγίας (βλέπε Παράρτημα V, σημείο 5.2.2. της οδηγίας). 

Ακόμα και αν η εκπαίδευση νοσοκόμου γενικής περίθαλψης δεν πληροί τις προαναφερθείσες 
απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1, ο τίτλος αναγνωρίζεται αυτόματα, υπό 
την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του 
ανέλαβαν πράγματι και νομίμως τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία 
συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού
(«κεκτημένα δικαιώματα»).

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22)
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Από την αναφορά και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ισπανικές αρχές, φαίνεται 
ότι καμία από τις αναφέρουσες, ωστόσο, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την αυτόματη 
αναγνώριση.
- ορισμένες εξ αυτών δεν εκπαιδεύτηκαν ως νοσοκόμες γενικής περίθαλψης, αλλά ως 
ειδικευμένες νοσοκόμες που δεν μπορούν να επωφεληθούν από την αυτόματη αναγνώριση 
βάσει της οδηγίας·
- εκείνες που εκπαιδεύτηκαν ως νοσοκόμες γενικής περίθαλψης έλαβαν τον τίτλο τους πριν 
από το 2007, και δεν διαθέτουν την αναγκαία επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται βάσει 
του άρθρου 23, παράγραφος 1, ώστε να επωφεληθούν από το καθεστώς των κεκτημένων 
δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας.

ii) Το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ισχύει για: 
- νοσοκόμες γενικής περίθαλψης, οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης 
εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 31 και δεν κατέχουν την αναγκαία επαγγελματική εμπειρία 
που απαιτείται από το άρθρο 23, παράγραφος 1, της οδηγίας [άρθρο 10, στοιχείο β)] και
- ειδικευμένες νοσοκόμες που αιτούνται αναγνώριση ως νοσοκόμες γενικής περίθαλψης στο 
κράτος μέλος υποδοχής [άρθρο 10, στοιχείο στ)] (η ισπανική νομοθεσία ορίζει ότι όλες οι 
νοσοκόμες στην Ισπανία πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση γενικής περίθαλψης, και συνεπώς 
όλες οι ειδικευμένες νοσοκόμες που ζητούν αναγνώριση στην Ισπανία υπάγονται σε αυτήν 
την διάταξη).

Συνεπώς, σε όλες τις υποθέσεις που οι αναφέρουσες αιτήθηκαν την αναγνώρισή τους ως 
νοσοκόμων, εφαρμόζεται το γενικό σύστημα.

γ) Αναγνώριση των τίτλων των μαιών

Τα προσόντα των μαιών αναγνωρίζονται αυτόματα, αν η εκπαίδευση πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης που ορίζονται στο άρθρο 40 της οδηγίας, ο τίτλος αναφέρεται στο 
Παράρτημα V.5.5.2 και πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 41 της οδηγίας. Τη 
χρονική στιγμή ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ, η βουλγαρική κυβέρνηση κοινοποίησε την
1η Ιανουαρίου 2007 ως ημερομηνία αναφοράς: μόνο οι εκπαιδεύσεις μαιών που ξεκίνησαν 
μετά τη χρονολογία αυτή θα θεωρούνται σύμμορφες προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης της οδηγίας (βλέπε Παράρτημα V, σημείο 5.5.2). 
Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα στην υπόθεση αναγνώρισης των τίτλων νοσοκόμων γενικής
περίθαλψης, το άρθρο 12 ενδέχεται να μην εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αυτόματης 
αναγνώρισης βάσει των εναρμονισμένων απαιτήσεων εκπαίδευσης. Συνεπώς, η εσωτερική 
εξομοίωση των διαφορετικών τίτλων των μαιών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την 
αυτόματη αναγνώριση των τίτλων των βουλγάρων μαιών που αποκτήθηκαν πριν από το 2007.
  
Υπάρχει επίσης διάταξη για τα κεκτημένα δικαιώματα των μαιών στην οδηγία. Σύμφωνα με 
το άρθρο 23, παράγραφος 1, της οδηγίας, οι τίτλοι αναγνωρίζονται αυτόματα, ακόμη και αν η 
εκπαίδευση της μαίας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση 
ότι συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους ανέλαβαν 
πράγματι και νομίμως τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη 
κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Και πάλι, φαίνεται 
από την αναφορά και τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές ότι καμία από 
τις αναφέρουσες δεν διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό.
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Το άρθρο 10, στοιχείο β), ορίζει ότι το γενικό σύστημα θα ισχύει και για μαίες που δεν 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και δεν κατέχουν την απαραίτητη 
επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται βάσει του άρθρου, παράγραφος 1, ή του άρθρου 43 
της οδηγίας. Συνεπώς, η αίτηση αναγνώρισης των αναφερουσών μαιών στην Ισπανία πρέπει 
επίσης να εξεταστεί βάσει του γενικού συστήματος.

δ) Η αναγνώριση βάσει του γενικού συστήματος

Η αναγνώριση στο πλαίσιο του γενικού συστήματος βασίζεται σε σύγκριση της εκπαίδευσης 
που ολοκλήρωσε ο αιτών και των απαιτήσεων εκπαίδευσης στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας, αν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στο υλικό που 
καλύπτεται ή στη διάρκεια της εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής 
δικαιούται να υποβάλει την αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου σε αντισταθμιστικό 
μέτρο που μπορεί να λάβει τη μορφή δοκιμασίας επάρκειας ή περιόδου προσαρμογής. Το 
άρθρο 12 της οδηγίας δεν απαγορεύει στο κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλει 
αντισταθμιστικό μέτρο, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 14.

Όταν η ισπανική αρμόδια αρχή συγκρίνει τη βουλγαρική εκπαίδευση που πραγματοποίησαν 
οι αναφέρουσες με τις ισπανικές απαιτήσεις, θα εξετάσει μόνο τα μαθήματα που όντως 
σπούδασαν οι αναφέρουσες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Μπορεί να αγνοήσει το 
γεγονός ότι οι τίτλοι που αποκτήθηκαν πριν από το 2007 εξομοιώθηκαν με εκείνους που 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Η ισπανική αρμόδια αρχή θα λάβει υπόψη, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τις 
επαγγελματικές εμπειρίες του αιτούντος και τις σπουδές σχετικά με τη συγκεκριμένη 
σταδιοδρομία προκειμένου να αξιολογήσει αν καλύπτεται πλήρως ή εν μέρει η ουσιαστική 
διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσής του και των ισπανικών απαιτήσεων εκπαίδευσης [άρθρο 14, 
παράγραφος 5, της οδηγίας].  

Μπορεί να αξιολογηθεί μόνο κατά περίπτωση το αν η σύγκριση των ισπανικών αρχών και η 
απόφαση για την επιβολή αντισταθμιστικού μέτρου είναι δικαιολογημένη. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 3, της οδηγίας, η απόφαση 
των αρμόδιων αρχών θα υπόκειται σε έφεση βάσει του εθνικού δικαίου. Καθώς η Επιτροπή 
δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να εισέλθει σε διάλογο με το 
κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τη σύγκριση στην οποία προέβη, η δράση της Επιτροπής 
περιορίζεται σε αυτό το πλαίσιο στην επισήμανση πρόδηλων λαθών. Σε περίπτωση που 
προκύψουν διαφωνίες σχετικά με το αποτέλεσμα της σύγκρισης, ο εθνικός δικαστής είναι ο 
πλέον αρμόδιος για να τις εξετάσει.

Η δράση της Επιτροπής υπέρ των αναφερουσών

Μετά τις μεμονωμένες καταγγελίες των αναφερουσών και ενός ακόμα ατόμου βουλγαρικής 
ιθαγένειας, η Επιτροπή δρομολόγησε έρευνα σε βάρος της Ισπανίας μέσω του EU PILOT, 
ζητώντας στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν πώς εφάρμοσαν το γενικό σύστημα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων στις νοσοκόμες και στις μαίες που δεν υπάγονται στο σύστημα 
αυτόματης αναγνώρισης. Μετά την έρευνα αυτή, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την 
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Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2009 ότι απέστειλαν τις αποφάσεις για όλες τις εκκρεμείς 
αιτήσεις των αναφερουσών με συστημένες επιστολές μεταξύ της 17ης και της 20ής 
Νοεμβρίου 2009.

Στις αποφάσεις οι αιτούσες κλήθηκαν να υποβληθούν σε δοκιμασία επάρκειας στις 30 
Ιανουαρίου 2010. Σε περίπτωση που μια αιτούσα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει ή αποτύχει, 
μπορεί να υποβληθεί σε περίοδο προσαρμογής μέγιστης διάρκειας τεσσάρων μηνών με 
έναρξη τον Μάρτιο του 2010. Αυτές οι αποφάσεις είναι σύμμορφες προς την οδηγία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση που η αρμόδια ισπανική αρχή εφαρμόσει τα 
αντισταθμιστικά μέτρα κατάλληλα, θα τερματιστεί η παράβαση. Η Επιτροπή ενημέρωσε τις 
αναφέρουσες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 4 Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τη 
νομική της εκτίμηση περί των υποθέσεών τους και περί του δικαιώματός τους να 
διεκδικήσουν αποκατάσταση ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων για τη μη συμμόρφωση 
των ισπανικών αρχών προς τις διαδικαστικές προθεσμίες. Δεν έλαβε καμία περαιτέρω 
απάντηση από τις αναφέρουσες.


