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Θέμα: Αναφορά 0310/2008, του Marco Speicher, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εισαγωγή του στο έτος πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των ιατρικών 
σπουδών του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι φοιτητής ιατρικής. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με εξαιρετικά γοργούς 
ρυθμούς και επιθυμεί να εισαχθεί στο έτος πρακτικής άσκησης των σπουδών. Όμως, η 
εισαγωγή αυτή δεν είναι εφικτή διότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ ορίζει ότι προκειμένου να 
αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι σπουδές ιατρικής πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον έξι έτη ή 5 500 διδακτικές ώρες. Η προϋπόθεση αυτή σημαίνει ότι ο αναφέρων 
θα πρέπει να περιμένει από τον Δεκέμβριο του 2007 ως τον Φεβρουάριο του 2009 –
περισσότερο από 14 μήνες– προτού μπορέσει να εισαχθεί στο εν λόγω έτος πρακτικής 
άσκησης. Για να συμμορφωθεί προς τις προϋποθέσεις της οδηγίας, πρέπει επίσης να 
παραμείνει εγγεγραμμένος ως φοιτητής καθ’ όλο το διάστημα αυτό και να συνεχίσει να 
καταβάλει δίδακτρα, παρότι δεν θα παρακολουθεί μαθήματα. Ο αναφέρων εκφράζει την 
απογοήτευσή του για την ποινικοποίηση του ενθουσιασμού του. Ζητεί τη βοήθεια του 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Προτού ξεκινήσει στη Γερμανία τη βασική του ιατρική εκπαίδευση, ο αναφέρων είχε 
ολοκληρώσει διαφορετικές επιστημονικές σπουδές. Για τον λόγο αυτόν, του αναγνωρίστηκαν 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο ορισμένα μαθήματα. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι από τον Δεκέμβριο 
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του 2007, έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το πρακτικό τμήμα, το 
οποίο αποτελεί ουσιώδες μέρος της βασικής ιατρικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η οδηγία 2005/36/EΚ1 δεν του επιτρέπει να ξεκινήσει το πρακτικό τμήμα της 
βασικής του ιατρικής εκπαίδευσης.
Ο στόχος της οδηγίας 2005/36/EΚ είναι να επιτρέψει την κινητικότητα των επαγγελματιών 
στην ΕΕ διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Για τους 
γιατρούς, ο μηχανισμός αναγνώρισης βασίζεται στην εναρμόνιση των απαιτήσεων ελάχιστης 
εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ενώ τα κράτη μέλη 
επιτρέπεται να έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις εκπαίδευσης από αυτές που ορίζονται στην 
οδηγία. Αυτή η ελάχιστη εναρμόνιση διασφαλίζει το επαρκές επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης ώστε όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αυτόματα –χωρίς να ελέγχουν την 
εκπαίδευση του μετανάστη– τον τίτλο σπουδών που βεβαιώνει την εκπαίδευση σε άλλα 
κράτη μέλη η οποία συμμορφώνεται προς τα πρότυπα.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της 
οδηγίας, πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα προϋποθέσεων εκπαίδευσης. Η Επιτροπή είναι 
ικανοποιημένη με τον τρόπο που το γερμανικό δίκαιο έχει αντιμετωπίσει ως τώρα τους 
γιατρούς. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην αξιολόγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα γερμανικά πανεπιστήμια οργανώνουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους και το 
εφαρμόζουν σε μεμονωμένους φοιτητές (και όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση που 
χορηγείται για ορισμένα μαθήματα της εκπαίδευσης που είχαν ολοκληρώσει 
προηγουμένως)· αυτό είναι το καθήκον των γερμανικών εποπτικών φορέων οι οποίοι πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι τηρείται το γερμανικό δίκαιο. 

Σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει το γεγονός ότι το 
άρθρο 24 της οδηγίας 2005/36/EΚ πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα άρθρα 25 
και 28 που επιλαμβάνονται αντίστοιχα των θεμάτων για την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών 
και τους γενικούς ιατρούς αντίστοιχα. Αυτά τα άρθρα αναφέρονται στην απαραίτητη βασική 
εκπαίδευση διάρκειας 6 ετών πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης ειδικότητας και δεν 
αφήνουν περιθώριο για εναλλακτικές λύσεις.

Επιπροσθέτως αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, τα έξι χρόνια είναι η ελάχιστη διάρκεια και 
αρκετά κράτη μέλη έχουν επιλέξει να την επεκτείνουν. Συνεπώς, τα επτά χρόνια δεν είναι 
ασυνήθης διάρκεια.

Συμπέρασμα
Βάσει των ανωτέρω, μπορεί να συναχθεί ότι η ένταξη στο πρακτικό τμήμα της βασικής 
ιατρικής εκπαίδευσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των γερμανικών αρχών. 

                                               
1 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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