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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0931/2011, της O.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
αναγνώριση από τις πολωνικές αρχές της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στη 
Ρωσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα και ο σύζυγός της μετακόμισαν στην Πολωνία το 2010 βάσει του πολωνικού 
νόμου περί επαναπατρισμού. Ο σύζυγος της αναφέρουσας ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του 
ως οδοντίατρος στην Αγία Πετρούπολη το 1992 και στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμά του 
στη Ρωσία, έως ότου η οικογένειά μετακόμισε στη Φινλανδία το 2007. Στη Φινλανδία, ο 
σύζυγος της αναφέρουσας έλαβε άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του βοηθού οδοντιάτρου 
με τη δυνατότητα να ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο εάν υποβαλλόταν επιτυχώς σε γλωσσική 
εξέταση και σε συνέντευξη επαλήθευσης των επαγγελματικών προσόντων του στο 
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Ωστόσο, οι πολωνικές εκπαιδευτικές αρχές δεν είναι πρόθυμες να 
αναγνωρίσουν το ρωσικό πτυχίο του, γεγονός που αμφισβητεί η αναφέρουσα, καθώς τα 
πτυχία των πολωνών οδοντιάτρων που σπούδασαν στη Ρωσία πριν από την αλλαγή του 
καθεστώτος αναγνωρίζονταν αυτόματα. Η αναφέρουσα ζητεί συνεπώς από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η αναγνώριση των προσόντων των οδοντιάτρων στην Πολωνία διέπεται από τους κανόνες 
που προβλέπει η οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 
Οι συγκεκριμένοι κανόνες έχουν μεταφερθεί στο πολωνικό δίκαιο μετά την ένταξη της 
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Πολωνίας στην ΕΕ. 

Τα προσόντα ενός οδοντιάτρου πρέπει να αντιστοιχούν στις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης 
που προβλέπονται στο Παράρτημα V, σημείο 5.3.1., της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Εφαρμόζονται 
ειδικοί κανόνες για τα διπλώματα που αποκτώνται σε τρίτες χώρες (άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας) Εναπόκειται στις αρμόδιες πολωνικές αρχές να εξετάσουν την παρούσα υπόθεση 
του αναφέροντος και να αποφασίσουν ποια διαδικασία πρέπει να εφαρμοστεί.

Συμπεράσματα 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να επιληφθεί του ζητήματος σε αυτό το στάδιο. 
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
ο αναφέρων καλείται να συμβουλευτεί τον οδηγό χρήσης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf


