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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0400/2012 του Félix Romero Colmenar, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την οδήγηση 
ασθενοφόρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το δημόσιο σύστημα υγείας της αυτόνομης κοινότητας της 
Castilla-La Macha («SESCAM») παραβιάζει τη νομοθεσία για τα απαραίτητα επαγγελματικά 
προσόντα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο αναφέρων δηλώνει ότι μόνο βάσει του 
επαγγελματικού πτυχίου του Ιατρικού Τεχνικού Έκτακτης Ανάγκης χορηγείται το δικαίωμα 
οδήγησης ασθενοφόρων τύπου BLS (Βασική υποστήριξη ζωής) και ALS (Εξειδικευμένη 
υποστήριξη ζωής), σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 1397/2007 της Ισπανίας, της 
29ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, κατά τους ισχυρισμούς του αναφέροντα, οι εταιρείες με τις οποίες 
σύναψε σύμβαση το SESCAM χρησιμοποιούν υπαλλήλους που δεν διαθέτουν το εν λόγω 
πτυχίο. Ο αναφέρων διαμαρτυρήθηκε στο SESCAM τον Νοέμβριο του 2011· το SESCAM 
απάντησε ότι, δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος 70/2009 της Castilla-La Mancha, 
υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί τίτλοι που εξουσιοδοτούν τους υπαλλήλους να οδηγούν
ασθενοφόρο. Στην απάντησή του, το SESCAM δηλώνει επίσης ότι οι συμβαλλόμενες 
εταιρείες καλούνται να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υφίσταται παραβίαση του ισπανικού νόμου από την διοίκηση της 
περιφερειακής κοινότητας στην Ισπανία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα που 
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απαιτούνται για την οδήγηση ασθενοφόρων.  

Ο εφαρμοζόμενος νόμος της ΕΕ στον τομέα των επαγγελματικών προσόντων είναι η οδηγία 
2005/36/ΕΚ1. Η εν λόγω οδηγία αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
ατόμων που μετακινούνται σε κράτος μέλος, άλλο από αυτό στο οποίο απέκτησαν τα 
επαγγελματικά προσόντα τους.  Ως εκ τούτου, επειδή η παρούσα περίπτωση αφορά ένα 
εθνικό θέμα - προσόντα που απαιτούνται για την οδήγηση ασθενοφόρων στην ισπανική 
κοινότητα Castilla-La Mancha, δεν υφίσταται μετακίνηση επαγγελματιών από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2005/36/ΕΚ.  Επιπλέον, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσο επιθυμούν να ρυθμίσουν ένα 
επάγγελμα ή όχι υπό τον όρο ότι σέβονται τις γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΕ όπως οι αρχές 
της μη διακρίσεως και της αναλογικότητας. Επίσης εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τους όρους και τις απαιτήσεις για την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, το πρόβλημα το οποίο επισημαίνει ο αναφέρων είναι ένα 
εσωτερικό θέμα το οποίο δεν έχει διαστάσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά και ως εκ 
τούτου δεν εμπίπτει στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην οδηγία 
2005/36/ΕΚ.

                                               
1 ΕJ L 255, 30.9.2005.


