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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1218/2012, του C. A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη 
άσκηση του ιατροδικαστικού επαγγέλματος στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί, με πολύ συνοπτικό τρόπο, η άσκηση του ιατροδικαστικού επαγγέλματος 
να διέπεται από τους ίδιους ρυθμιστικούς κανόνες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένες απαιτήσεις κατάρτισης όσον 
αφορά τις ειδικότητες των ιατρών στον τομέα της ιατροδικαστικής. Συνεπώς, το Παράρτημα 
V, σημείο 5.1.3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων1 θα πρέπει επίσης να καλύπτει ειδικότητες της ιατρικής στον ιατροδικαστικό 
κλάδο. Επισημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχουν εναρμονισμένες απαιτήσεις κατάρτισης για τις 
ως άνω ειδικότητες, και η άσκηση αυτών των επαγγελμάτων διαφέρει πολύ από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αφενός, όσον αφορά τον αριθμό των ρυθμιζόμενων 
ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, όσον αφορά την οργάνωση 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, σ. 22.
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των εθνικών συστημάτων κατάρτισης στις ιατρικές ειδικότητες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με 
το σύστημα αναγνώρισης των τυπικών επαγγελματικών προσόντων που καθορίζονται στην 
οδηγία 2005/36/ΕΚ, οι ιατρικές ειδικοτήτες λογίζονται ως ανήκουσες σε ειδικό καθεστώς. 

Η οδηγία αυτή καλύπτει σήμερα την εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για 
54 ιατρικές ειδικότητες. Η ελάχιστη διάρκεια για κάθε κύκλο ειδικευμένης κατάρτισης 
ορίζεται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας. Ωστόσο, ο ιατροδικαστικός κλάδος δεν 
καλύπτεται από το Παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν 
δεσμεύονται από την οδηγία όταν καλούνται να ρυθμίσουν τους όρους που διέπουν αυτή την 
ειδικότητα.

Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές ονομασίες που 
αποδίδουν στις ειδικότητες στο πλαίσιο των σχετικών κατηγοριών της οδηγίας, δεν έχουν 
ωστόσο την υποχρέωση να ρυθμίζουν τους όρους που διέπουν την άσκηση των ειδικοτήτων 
αυτών. Ως εκ τούτου, ένας επαγγελματίας θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αυτόματη 
αναγνώριση της ειδικότητάς του εφόσον έχει καταχωρηθεί εθνική ονομασία για τη 
συγκεκριμένη ειδικότητα τόσο στο κράτος μέλος καταγωγής όσο και στο κράτος μέλος 
υποδοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή μπορεί να περιλάβει στο 
παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας νέες ιατρικές ειδικότητες οι οποίες είναι κοινές 
τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών. Για την έγκριση ενός τέτοιου μέτρου, η 
Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επιτροπολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 
58, παράγραφος 3 της οδηγίας.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει επίσημο αίτημα από κράτη μέλη για την ενσωμάτση του 
ιατροδικαστικού κλάδου στο παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας.

Συνεπώς, οι ειδικευμένοι ιατροί στην Ιατροδικαστική θα μπορούσαν να επωφελούνται από 
την αναγνώριση της ειδικότητάς τους στο πλαίσιο του λεγόμενου γενικού συστήματος 
(Κεφάλαιο I της οδηγίας 2005/36/ΕΚ).

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ τον Δεκέμβριο του 2011. Η πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση πρόκειται να απλουστευθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης 
νέων ιατρικών ειδικοτήτων στο παράρτημα V της οδηγίας μέσω της μείωσης του ορίου όσον 
αφορά τον απαιτούμενο αριθμό κρατών μελών στο ένα τρίτο. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί 
ακόμη συμφωνία σε σχέση με την πρόταση και την εν λόγω αλλαγή.

Συμπέρασμα

Το Παράρτημα V, σημείο 5.1.3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ είναι πλήρες όσον αφορά τις 
διαφορετικές ονομασίες ιατρικής ειδικότητας. 
Στο παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνεται η Ιατροδικαστική ως ιατρική εξειδίκευση με 
εναρμονισμένες απαιτήσεις. Επομένως, τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από την οδηγία όταν 
καλούνται να ρυθμίσουν τους όρους που διέπουν αυτή την ειδικότητα.
Εάν τουλάχιστον τα δύο πέμπτα των κρατών μελών αναφέρουν στην Επιτροπή ότι υποβάλουν 
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την Ιατροδικαστική σε καθεστών ρυθμίσεων θεωρώντας την αυτόνομο κλάδο ειδικότητας, η 
Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπερίληψης της ειδικότητας αυτής στις 
ιατρικές εξειδικεύσεις με εναρμονισμένες απαιτήσεις κατάρτισης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν 
έχει λάβει από κράτος μέλος επίσημο αίτημα για την ενσωμάτση του ιατροδικαστικού κλάδου 
στο παράρτημα V της οδηγίας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ιατροί με ειδικότητα στην Ιατροδικαστική θα μπορούσαν να 
επωφελούνται από την αναγνώριση της ειδικότητάς τους στο πλαίσιο του λεγόμενου γενικού 
συστήματος.


