ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία διασφαλίζει τη δυνατότητα αναγνώρισης δικαιώµατος
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος σε κατόχους τίτλων σπουδών οι οποίοι έχουν
χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύµατα άλλων κρατών µελών. Η δυνατότητα αυτή
θεωρείται ως ένα βασικό µέσο υλοποίησης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και
εγκατάστασης των προσώπων εντός της Ε.Ε.
Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε. Ένωση, εκδόθηκε
η οδηγία 2006/100/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας εντάσσουν, µεταξύ άλλων, τα πτυχία
ιατρικής των ανωτέρω κρατών στο υφιστάµενο σύστηµα αναγνώρισης και χορήγησης
άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού. Το εν λόγω σύστηµα έχει θεσπιστεί µε
τις διατάξεις της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το Π.∆. 84/86 και το Π.∆..38/04.
Σύµφωνα µε το υπάρχον σύστηµα αναγνώρισης, η χορήγηση άδειας άσκησης του
ιατρικού επαγγέλµατος είναι δυνατή, ακόµη και στις περιπτώσεις που ο τίτλος
σπουδών χορηγήθηκε πριν από την ένταξη του οικείου Κράτους µέλους στην Ε.
Ένωση. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο απαιτούµενος τίτλος σπουδών πρέπει να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής του κράτους προέλευσης που να
βεβαιώνει ότι αυτός χορηγήθηκε κατόπιν εκπαίδευσης σύµφωνης προς το άρθρο 23
της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και ότι θεωρείται ισότιµος µε τους αναγραφόµενους στο
παράρτηµα της οδηγίας 2006/100/ΕΚ, εφόσον ο υπό κρίση τίτλος δεν περιλαµβάνεται
σε αυτό. Στην περίπτωση που η προσκόµιση του προαναφερόµενου πιστοποιητικού
δεν είναι εφικτή, η αναγνώριση του δικαιώµατος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος
είναι δυνατή, εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση αρµοδίας αρχής του κράτους
προέλευσης ότι ο κάτοχος του τίτλου σπουδών έχει ασκήσει στη χώρα προέλευσης
πραγµατικώς και νοµίµως το ιατρικό επάγγελµα επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη,
εντός των πέντε προηγούµενων ετών από την έκδοση της βεβαίωσης. Τέλος, σε
περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών, το κράτος-µέλος υποδοχής µπορεί, να
απαιτήσει από τις αρµόδιες αρχές του κράτους προέλευσης την έκδοση βεβαίωσης ως
προς τη γνησιότητα του πτυχίου και τη συµφωνία της παρασχεθείσας εκπαίδευσης µε
τις απαιτήσεις του αρ. 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος ιατρού στην Ελλάδα ορίζεται η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση της επαγγελµατικής εγκατάστασης του αιτούντος. Η άδεια χορηγείται
εντός τριµήνου από της υποβολής πλήρους φακέλου.
Με αφορµή αναφορές κατόχων τίτλων σπουδών ιατρικής οι οποίοι έχουν
χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Βουλγαρίας και Ρουµανίας, διαπιστώθηκε
ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει προβεί ακόµη στις απαιτούµενες διαδικασίες τυπικής
ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη της οδηγίας 2006/100/ΕΚ, η οποία
δηµοσιεύθηκε την 20.11.2006 και όφειλε να έχει ενσωµατωθεί έως την 1.1.2007.
Ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι διατάξεις της οδηγίας
2006/100/ ΕΚ δεν τροποποιούν το προαναφερόµενο σύστηµα αναγνώρισης του
δικαιώµατος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος σε κατόχους τίτλους σπουδών
άλλων κρατών µελών της Ε. Ένωσης, αλλά απλώς εντάσσουν σ’ αυτό τίτλους
σπουδών και ιδρύµατα των νεοεισελθέντων στην Ε. Ένωση χωρών, απηύθυνε προς το
αρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 22.2.2007 σχετικό
έγγραφο, ζητώντας την επίσπευση των απαιτουµένων διαδικασιών για την εφαρµογή
από την ελληνική πολιτεία των διατάξεων της οδηγίας 2006/100/ΕΚ.
Την 23.2.2007 εξεδόθη από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης η σχετική µε το προαναφερόµενο ζήτηµα υπ’ αριθµ. Υ7α/Γ.Π οικ.

15655 εγκύκλιος µε αποδέκτη όλες τις ∆/νσεις Υγείας & ∆ηµ. Υγιεινής των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Στην εγκύκλιο αυτή, αναφέρεται, µεταξύ
άλλων, ότι η υπαγωγή τίτλων σπουδών ιατρικής που έχουν χορηγηθεί από την
Βουλγαρία και την Ρουµανία στο υφιστάµενο σύστηµα «…δεν είναι δυνατή πριν από
την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2006/100 ΕΚ στο εσωτερικό µας δίκαιο. Ως εκ τούτου,
και µέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγµατος δεν συνιστάται η κατάθεση
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους, δεδοµένου ότι δεν θα είναι δυνατή η
προώθησή τους για την έκδοση της σχετικής άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος. Στην
περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι καταθέσουν δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες σας για
την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλµατος, παρακαλούµε να απαντάτε άµεσα και
σύµφωνα µε το περιεχόµενο της παρούσας Εγκυκλίου, προκειµένου να µην εκκρεµούν
τα εν λόγω αιτήµατα».
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η προαναφερόµενη εξέλιξη δεν συνάδει
προς τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους-µέλους της Ε. Ένωσης, ιδίως εάν
ληφθεί υπ’ όψιν ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία ενσωµάτωσης της οδηγίας
2006/100/ΕΚ ορίζεται η 1.1.2007 και συνεπώς, η Ελλάδα όφειλε να έχει προβεί πριν
από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την
ενσωµάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο. Περαιτέρω, θεωρεί ότι η υφιστάµενη
εκκρεµότητα στην έκδοση του σχετικού Π.∆. δεν αποτελεί νόµιµο λόγο άρνησης
υποβολής από τους ενδιαφερόµενους των σχετικών φακέλων τους, αφού πλέον η
χώρα οφείλει να εφαρµόζει από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία τις διατάξεις της
επίµαχης οδηγίας, οι οποίες σηµειωτέον υπερισχύουν του εθνικού δικαίου. Επίσης,
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν
να παραλαµβάνουν τα αιτήµατα πολιτών που τους απευθύνονται και να ενηµερώνουν
τους ενδιαφερόµενους ως προς τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να
προσκοµίσουν για την συµπλήρωση του φακέλου.
Συνεπώς, η σχετική εγκύκλιος, στην οποία σηµειωτέον έχει προσαρτηθεί ο
κατάλογος των τίτλων σπουδών προελεύσεως Βουλγαρίας και Ρουµανίας που
περιέχεται στην οδηγία 2006/100/ΕΚ, δεν θα έπρεπε να προτρέπει τις υπηρεσίες στην
έκδοση απορριπτικής απάντησης µε την αιτιολογία ότι εκκρεµεί η διαδικασία
ενσωµάτωσης της οδηγίας στην ελληνική έννοµη τάξη, αλλά να προσδιορίζει
περαιτέρω τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που οφείλουν, κατά περίπτωση, να
προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου ο φάκελός τους να καταστεί πλήρης
για να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του επαγγελµατικού δικαιώµατος.
Εν’ όψει όλων των προαναφεροµένων, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί
και πάλι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να επανεξετάσει το
περιεχόµενο της επίµαχης εγκυκλίου και να παράσχει το συντοµότερο δυνατόν τις
απαιτούµενες διευκρινίσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την άµεση εφαρµογή της
οδηγίας 2006/100 ΕΚ.

