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Ολλανδός κτηνίατρος διαµαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη καθώς ο
φάκελος που υπέβαλε στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ζητώντας τη
χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών
υπηρεσιών σε εθελοντική βάση, δεν έγινε δεκτός. Η αιτιολογία της απόρριψης ήταν
ότι, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 165261/2010, οφείλει να
υποβάλει και επικυρωµένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Η συγκεκριµένη ΚΥΑ που ρυθµίζει το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
στην Ελλάδα από επαγγελµατίες υπηκόους κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2005/36/ΕΚ-Π∆.38/2010) δεν προβλέπει την προσκόµιση πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της προαναφερόµενης βεβαίωσης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε έγγραφό του προς το ΓΕΩΤΕΕ ζήτησε να
ικανοποιηθεί το αίτηµα του ενδιαφερόµενου, επισηµαίνοντας ότι η απαίτηση του
δικαιολογητικού αυτού δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία.
Μετά την παρέµβαση της Αρχής ρυθµίστηκε το ζήτηµα της εθελοντικής
προσφοράς εργασίας από αλλοδαπούς κτηνιάτρους µε την έκδοση του Ν.
4039/2012. Σύµφωνα µε µεταγενέστερη γνωµοδότηση (63/2013) του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας ως προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής και
περιστασιακής παροχής σε εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους για την άσκηση των
κτηνιατρικών υπηρεσιών της στείρωσης και της σήµανσης [δεν προκύπτει από την
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις διατάξεις του Ν.
4039/2012]. ∆ιευκρινίστηκε µάλιστα ότι βάσει του νόµου αυτό ισχύει αποκλειστικά και
µόνον για τις εργασίες της στείρωσης και της σήµανσης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε υπόψη του ΓΕΩΤΕΕ την εξέλιξη αυτή και ζήτησε
από το ∆Σ του φορέα να επιληφθεί άµεσα, προκειµένου να λήξει η εκκρεµότητα.
Το ΓΕΩΤΕΕ ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι θα ικανοποιήσει το αίτηµα του
Ολλανδού κτηνιάτρου χωρίς την προσκόµιση πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ότι ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλει πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως την ακριβή διεύθυνση διαµονής του στην Ελλάδα, προκειµένου
το ΓΕΩΤΕΕ να έχει στην κατοχή του τα απαιτούµενα στοιχεία για τη διενέργεια των
προβλεποµένων ελέγχων και β) ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα
αποδεχθεί τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ ως προς τη νοµιµότητα της χορήγησης σε
εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους βεβαίωσης προσωρινής και περιστασιακής
παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, µόνον για τις εργασίες της στείρωσης και της
σήµανσης.
Κατόπιν νεώτερης ενηµέρωσης, ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε από το
ΓΕΩΤΕΕ αφενός ότι το Υπουργείο αποδέχθηκε την προαναφερόµενη γνωµοδότηση
του ΝΣΚ, αφετέρου ότι ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να υποβάλει τα πρόσθετα
στοιχεία που του ζητήθηκαν.
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