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Κύριο *
Αγαπητέ Κύριε,

Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που δείξατε στον Συνήγορο του Πολίτη
απευθύνοντάς του την υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 16164/24.9.2003 αναφορά, µε την οποία
ζητάτε τη διαµεσολάβησή του προκειµένου να καταστεί δυνατόν να αποκτήσετε άδεια
ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος.
Όπως προκύπτει από την αναφορά και τα συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά,
είσθε υπήκοος Καµερούν, σύζυγος ελληνίδας και κάτοχος πτυχίου ιατρικής το οποίο σας
απονεµήθηκε από το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης το έτος 1999. Μετά
την περάτωση των σπουδών σας απευθυνθήκατε προς τη ∆/νση Υγιεινής της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ζητώντας τη χορήγηση άδειας άσκησης
ιατρικού επαγγέλµατος αλλά πληροφορηθήκατε ότι για την ικανοποίηση του αιτήµατός
σας απαιτείται η υποβολή, µεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιητικού
αµοιβαιότητας µεταξύ Ελλάδος και Καµερούν.
Το εν λόγω πιστοποιητικό, όπως πληροφορηθήκατε εκδίδεται από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδος, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο
αλλοδαπό. Ωστόσο, απαιτούµενη προϋπόθεση για την έκδοσή του αποτελεί η
προηγούµενη χορήγηση έγγραφης διαβεβαίωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών της
χώρας καταγωγής του αιτούντος ότι στην εν λόγω χώρα επιτρέπεται σε ηµεδαπούς η
άσκηση της συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Επειδή η χορήγηση της εν λόγω διαβεβαίωσης από τη χώρα καταγωγής σας
καθυστερεί υπερβολικά, παρά τις προσπάθειες στις οποίες έχετε προβεί έως σήµερα, µε
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού αµοιβαιότητας και

συνεπώς η χορήγηση σε εσάς άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, ζητάτε τη
διαµεσολάβηση της υπηρεσίας µας προκειµένου η άδεια παραµονής η οποία σας έχει
χορηγηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης µε την ιδιότητα του συζύγου ελληνίδας και η
οποία θεωρείται ως άδεια εργασίας, σύµφωνα µε την παραγρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.
2910/2001, να θεωρηθεί από την αρµόδια ∆/νση Υγιεινής της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ότι επέχει θέση άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος.
Σχετικά µε την υπόθεσή σας, σας πληροφορώ ότι:
Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος
ορίζονται στις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόµου 1565/1939 «Περί Κώδικος ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλµατος». Ειδικότερα, στην παράγραφο (β) του άρθρου 3 του
προαναφερόµενου Νόµου, όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει ορίζεται, µεταξύ άλλων,
ότι: «Ίνα χορηγηθή άδεια ασκήσεως της ιατρικής απαιτείται ο αιτών …να είναι πολίτης
Έλλην….Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ασκήσεως του ιατρικού
επαγγέλµατος εν Ελλάδι εις τους έχοντας υπηκοότητα ή προστασίαν ξένου Κράτους,
ούτινας η νοµοθεσία επιτρέπει την άσκησιν του ιατρικού επαγγέλµατος εις τους Έλληνας
υπηκόους τους εγκατεστηµένους εις το έδαφος του Κράτους τούτου».
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι η άδεια παραµονής η οποία
σας έχει χορηγηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης και η οποία επέχει θέση άδειας εργασίας
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος, εφόσον η
άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος, το οποίο είναι νοµοθετικώς κατοχυρωµένο στην
Ελλάδα, προϋποθέτει τη χορήγηση ειδικής προς τούτο άδειας. Επιπροσθέτως, προκύπτει
ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται σε υπηκόους άλλων Κρατών µόνον εφόσον πληρούν τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων είναι και η προσκόµιση πιστοποιητικού
αµοιβαιότητας.
Πάντως, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της συνεργάτιδός µου κ. Μονιούδη
µε την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών την 30/9/2003,
πληροφορήθηκα ότι µπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς την εν λόγω Αρχή, προκειµένου
να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού αµοιβαιότητας.

Για περαιτέρω διευκόλυνσή σας, επισυνάπτω έντυπο αίτησης το οποίο αφού
συµπληρώσετε οφείλετε να αποστείλετε προς το Υπουργείο Εξωτερικών µε συνηµµένο
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραµονής σας.
Παρακαλώ, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε εκ νέου µαζί µας για την παροχή
τυχόν πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Με τιµή,

Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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