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1. Περίληψη της αναφοράς

H αναφέρουσα έχει δίπλωμα φυσιοθεραπείας από Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Kατοικεί στο 
Bέλγιο. Tον Ιούνιο 2007 υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση της ισοτιμίας του διπλώματος της
στην Administration Générale de l´Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique. Tον Oκτώβριο του 2007 έλαβε από τον συγκεκριμένο 
οργανισμό μία ισοτιμία σε επίπεδο master. Επομένως αναγνωρίζεται το πανεπιστημιακό της 
επίπεδο χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί το πεδίο ειδικότητας, γεγονός που δεν της δίνει 
πρόσβαση στο επάγγελμα. H αναφέρουσα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση αντιβαίνει 
στην οδηγία 89/48/ΕOK και στην οδηγία 92/51/ΕOK.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά
H αναφέρουσα έχει δίπλωμα φυσιοθεραπείας από Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Kατοικεί στο 
Bέλγιο, όπου τον Ιούνιο του 2007 υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση της ισοτιμίας του 
ρουμανικού διπλώματος της στην Administration Générale de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique. Τον Οκτώβριο του 2007, η
αναφέρουσα έλαβε γενική ισοτιμία των διπλωμάτων της σε επίπεδο master και ως εκ τούτου
το πανεπιστημιακό της επίπεδο αναγνωρίστηκε. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε η ειδικότητά της
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με αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση στο επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή. H αναφέρουσα 
θεωρεί ότι η εν λόγω αναγνώριση αντιβαίνει στην οδηγία 89/48/ΕOK και στην οδηγία 
92/51/ΕOK.   

II. Τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η οδηγία 92/51/ΕΟΚ1 και η οδηγία 89/48/ΕΟΚ2 καταργήθηκαν από την οδηγία 2005/36/ΕΚ3

που τέθηκε σε ισχύ την 20ή Οκτωβρίου 2007. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ισχύει από τις
20.10.2007 (η ίδια λογική ισχύει στο νέο καθεστώς με ορισμένες μικρές αλλαγές). 

Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στους επαγγελματίες/ μετανάστες να εγκατασταθούν σε άλλο 
κράτος μέλος και να ασκήσουν το επάγγελμα για το οποίο διαθέτουν επαγγελματικά 
προσόντα εφόσον: 

 το επάγγελμα αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής και
 οι μετανάστες είτε έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα στην ΕΕ, είτε έχουν

αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα σε τρίτη χώρα και διαθέτουν τριετή
επαγγελματική εμπειρία στην επικράτεια κράτους μέλους που έχει αναγνωρίσει τα εν 
λόγω τυπικά επαγγελματικά προσόντα.

Όσον αφορά το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι 
εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των
φυσιοθεραπευτών εμπίπτει στις διατάξεις του επονομαζόμενου γενικού συστήματος
αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, όπως αυτοί ορίζονται στον τίτλο III, κεφάλαιο I της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το γενικό σύστημα δεν προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Η λογική του εν λόγω συστήματος είναι ότι το κράτος μέλος
υποδοχής πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να ασκούν το επάγγελμά τους στην
επικράτειά του, ακόμα και αν αυτοί δεν διαθέτουν το απαιτούμενο δίπλωμα σε εθνικό 
επίπεδο, υπό τον όρο ότι κατέχουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος το αντίστοιχο δίπλωμα που 
απαιτείται για την ανάληψη ή άσκηση του ίδιου επαγγέλματος. 

Μόνο όταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των
μεταναστών (ως προς τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων) και των
προϋποθέσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, μπορεί το τελευταίο να επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα στους μετανάστες (περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας) ενώ 
εναπόκειται στους ίδιους τους μετανάστες να επιλέξουν ποιο από τα δύο μέτρα επιθυμούν. 

Η διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να
ολοκληρώνεται όσο το δυνατόν συντομότερα και να οδηγεί σε δεόντως αιτιολογημένη
απόφαση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, και σε κάθε περίπτωση εντός 
περιόδου τριών μηνών ύστερα από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτούντος. 
                                               
1 Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα 
αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, ΕΕ L 209 της 
24.07.1992, σελ. 25
2 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης 
των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών, ΕΕ L 19 της 24.01.1989, σελ. 16
3 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σελ. 22 
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Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα για τις περιπτώσεις που 
εμπίπτουν στο επονομαζόμενο γενικό σύστημα (άρθρο 51, παρ. 2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ). 
Η προθεσμία αυτή θεσπίσθηκε βάσει της προηγούμενης οδηγίας.  

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει τη νομική βάση για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων – αναγνώριση διπλώματος που έχει χορηγηθεί σε άλλο κράτος μέλος και
επιτρέπει στον κάτοχό του την άσκηση του επαγγέλματος χάρη στο δίπλωμά του. Η οδηγία
2005/36/ΕΚ δεν καλύπτει την ακαδημαϊκή αναγνώριση, δηλαδή την αναγνώριση διπλωμάτων
που έχουν χορηγηθεί σε άλλο κράτος μέλος και επιτρέπουν στους κατόχους τους να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να κάνουν χρήση των ακαδημαϊκών τους τίτλων στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση, η απόφαση σχετικά με την 
ισοτιμία των διπλωμάτων που χορηγούνται από πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών αποτελεί
αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. 

III. Συμπεράσματα
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την ίδια, προκύπτει ότι η αναφέρουσα δεν
απηύθυνε το αίτημά της στην αρμόδια αρχή προκειμένου για να αποκτήσει πρόσβαση στο εν
λόγω επάγγελμα. Κατά συνέπεια, αντί για επαγγελματική αναγνώριση, η αναφέρουσα έλαβε
ακαδημαϊκή αναγνώριση του πανεπιστημιακού της διπλώματος. Η αρμόδια αρχή του Βελγίου
για το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή είναι: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Phone : +32 2 524 97 66
Fax : +32 2 524 98 15
Email : caroline.jadot@health.fgov.be  

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το συγκεκριμένο νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα είναι: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Phone : +32.2.238.34.54
Fax : +32.2.230.59.12
Email : neli@belspo.be  
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