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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1301/2010, της «Colectivo de técnicos superiores sanitarios en la 
especialidad de documentación sanitaria», μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους 
ειδικούς ιατρικών αρχείων, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας από την Κοινότητα της 
Γαλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται κατά της δημιουργίας από την Αυτόνομη Κυβέρνηση της 
Γαλικίας μιας επαγγελματικής κατηγορίας με την ονομασία «Τεχνικός με ειδίκευση στην 
υγειονομική τεκμηρίωση» (ειδικός ιατρικών αρχείων) εντός της Υπηρεσίας Υγείας της 
Γαλικίας, επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω τίτλος που περιλαμβάνεται στα προσόντα μελών του 
προσωπικού γενικών υπηρεσιών δεν αναγνωρίζεται ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών μεταξύ 
αυτόνομων κοινοτήτων και στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η ρύθμιση ενός ιδιαίτερου επαγγέλματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη είναι βεβαίως ελεύθερα να υποβάλλουν την άσκηση ενός επαγγέλματος σε ειδική 
κατάρτιση και κριτήρια, εάν το επιθυμούν (βλ. π.χ. απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την 
υπόθεση Mac Quen C-108/96). Ένα επάγγελμα ενδέχεται να ρυθμίζεται νομοθετικώς στα 
διάφορα κράτη μέλη αλλά μπορεί και όχι. Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σ’ 
αυτό το στάδιο και η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αγνοεί τις αρμοδιότητες των κρατών 
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μελών σ’ αυτόν τον τομέα.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση στην ΕΕ σχετικά με 
τη νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του «ειδικού ιατρικών αρχείων», ένα 
επαγγελματίας μπορεί να ασκεί το επάγγελμα σε ένα άλλο κράτος μέλος στο βαθμό που 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια αναγνώρισης του γενικού συστήματος, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1.

Σε ό,τι αφορά τη νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του «ειδικού ιατρικών αρχείων» σε 
διάφορες περιφέρειες εντός ενός κράτους μέλους, αυτή εμπίπτει επίσης στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους και εξαρτάται από τις εθνικές αρχές να λάβουν απόφαση εν προκειμένω.

                                               
1 ΕΕ L 255, 30.09.2005, σ.22-142.


