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Θέμα: Αναφορά 0753/2011, του Dries Emmen, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αναγνώριση των προσόντων του και την εικαζόμενη παράβαση της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργάζεται ως ψυχοδιαγνωστικός ερευνητής και τα επαγγελματικά του προσόντα 
αναγνωρίζονται τόσο από τα βελγικά όσο και από τα ολλανδικά πανεπιστήμια (επίπεδο 
ISCED 5). Ο αναφέρων έχει πελάτες τόσο στο Βέλγιο όσο και στις Κάτω Χώρες και είναι 
καταχωρισμένος στα αντίστοιχα μητρώα της επαγγελματικής του ομάδας και των δύο χωρών. 
Ωστόσο, το επίπεδο της άδειας που του έχει χορηγηθεί αποδεικνύεται τελικά ότι είναι 
υψηλότερο στο Βέλγιο από ό,τι στις Κάτω Χώρες. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
κατάσταση αυτή έρχεται σε σύγκρουση τόσο με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσο και με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΕ. Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οργάνωση της εκπαίδευσης και η ρύθμιση των 
επαγγελμάτων αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, βάσει του άρθρου 40, του άρθρου 47 
παράγραφος 1, της πρώτης και της τρίτης πρότασης του άρθρου 47 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 55 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πλέον άρθρα 46, 53 
παράγραφος 1 και 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), θεσπίστηκε 
μια οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων: η οδηγία περί αναγνώρισης 
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επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ). 

Όσον αφορά την αίτηση εγγραφής του αναφέροντος στο δημόσιο μητρώο BIG για το 
επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή-ψυχολόγου, η οδηγία περί αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Ο αναφέρων απέκτησε τα προσόντα του στις 
Κάτω Χώρες και επιθυμεί να εργαστεί στις Κάτω Χώρες. Δεν υφίστανται διασυνοριακά 
στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση. Εφαρμόζεται το ολλανδικό δίκαιο. 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας περί αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να του επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμά του σε ισότιμο 
επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες ισχύουν μόνον όταν ο αναφέρων 
επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά το επάγγελμά του σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ο 
προσωρινός χαρακτήρας της παρεχόμενης υπηρεσίας αξιολογείται κατά περίπτωση.

Ακόμα και αν ο αναφέρων επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε προσωρινή μόνο βάση 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, αυτό δεν συνεπάγεται ότι δικαιούται να ξεκινήσει άμεσα την 
άσκηση αυτού του επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να είναι νομίμως εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος με 
σκοπό να ασκεί εκεί το ίδιο επάγγελμα. Επιπλέον, όσον αφορά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, 
στην περίπτωση ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που επενεργούν στη δημόσια υγεία ή την 
ασφάλεια, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει το δικαίωμα να διενεργήσει 
έλεγχο στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών πριν από την πρώτη παροχή 
αυτών. (Άρθρα 5 και 7 της οδηγίας).

Από την αναφορά δεν καθίσταται σαφές εάν ο αναφέρων είναι εγκατεστημένος σε κάποιο 
κράτος μέλος και, σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος σε κάποιο κράτος μέλος, δεν 
καθίσταται σαφές την άσκηση ποιου επαγγέλματος αφορά η εγκατάστασή του 
(παραδείγματος χάριν, στις Κάτω Χώρες ορισμένες αρμοδιότητες περιορίζονται στο 
επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή-ψυχολόγου, συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται 
για το ίδιο επάγγελμα εάν ο αναφέρων είναι εγγεγραμμένος στο βελγικό μητρώο ως 
ψυχολόγος).

Συμπέρασμα
Το επάγγελμα του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή-ψυχολόγου δεν είναι εναρμονισμένο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ρυθμίζουν αυτά τα επαγγέλματα σύμφωνα με τους οικείους 
κανονισμούς. Ωστόσο, εάν έχουν ρυθμίσει ένα επάγγελμα, πρέπει να επιτρέπουν στους 
πολίτες της ΕΕ με προσόντα διαφορετικά από τα απαιτούμενα εθνικά προσόντα να ασκούν 
αυτό το επάγγελμα στην επικράτειά τους, όχι όμως αυτομάτως. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να διενεργούν έλεγχο στα προσόντα των μεταναστών, τόσο στην περίπτωση της 
εγκατάστασης όσο και στην περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (το δεύτερο όταν 
πρόκειται για ρυθμισμένα επαγγέλματα που επενεργούν στη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια). 

Ο αναφέρων ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα παραπάνω σε 
επιστολή κατόπιν καταγγελίας. Στην αναφορά του, δηλώνει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
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υπέδειξαν ότι τα προσόντα αφορούν τους ιδιώτες και δεν έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα και 
ότι αυτά τα προσόντα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το 
κατά πόσο ο αναφέρων έχει αποδεχτεί τις πληροφορίες που του δόθηκαν (οι οποίες είναι ίδιες 
με αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω), επειδή, όπως εξηγήθηκε, τα προσόντα αφορούν το 
φυσικό πρόσωπο που τα απέκτησε. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα άλλα κράτη μέλη εκτός 
αυτού που απένειμε τα προσόντα οφείλουν να τα αναγνωρίζουν αυτομάτως. 


