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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0780/2011, του Igor Herzog, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των προσόντων των οδοντιάτρων στη Γερμανία,

Αναφορά 0862/2011, της Maria Klein, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των οδοντιάτρων στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0780/2011

Ο αναφέρων έλαβε οδοντιατρική κατάρτιση στην Τσεχική Δημοκρατία. Παρουσιάζει μια 
αρκετά συγκεχυμένη ιστορία σχετικά με τη μη αναγνώριση των προσόντων του από την 
εποπτική αρχή του κλάδου στη Βάδη Βυρτεμβέργη. Ισχυρίζεται ότι, εν μέρει, αυτό οφείλεται 
στο ιστορικό του ως μετανάστης (σερβικής καταγωγής, πολιτογραφήθηκε γερμανός ενώ ήταν 
ακόμη ανήλικος). Ισχυρίζεται επίσης ότι λόγω των προβλημάτων του, ολόκληρη η οικογένεια 
είναι άπορη και υπόκεινται σε έξωση από το σπίτι τους.

Περίληψη της αναφοράς 0862/2011

Η αναφέρουσα υποστηρίζει την αναφορά 0780/2011 καθώς βρίσκεται και η ίδια σε παρόμοια 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0780/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011 και η αναφορά
0862/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Αναφορές 780/2011 και 862/2011
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Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ διέπεται από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Η αναγνώριση των προσόντων ενός οδοντιάτρου σε άλλο κράτος μέλος διέπεται από τα 
άρθρα 34 έως 37 της συγκεκριμένης οδηγίας και τα διπλώματα του υποψηφίου πρέπει να 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που προβλέπονται στο παράρτημα V.3 της 
οδηγίας. Επιπλέον, στο άρθρο 37 προβλέπεται ειδικό καθεστώς για την αναγνώριση των 
προσόντων ορισμένων οδοντιάτρων οι οποίοι έλαβαν ιατρική κατάρτιση στην πρώην 
Τσεχοσλοβακία/στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές είναι οι καθ’ 
ύλην αρμόδιες για την εξέταση της υπόθεσης του υποψηφίου. Αν η κατάρτιση που έλαβε ο 
υποψήφιος δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης που προβλέπονται στην οδηγία, 
ίσως του επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της αναφοράς δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα 
κράτη μέλη της ΕΕ, ο αναφέρων καλείται να συμβουλευτεί τον οδηγό χρήσης στον παρακάτω 
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf


