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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0166/2005, του Βασίλειου Χριστοφορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ΠΕΙΠΠ (Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης), σχετικά με την παράλειψη των ελληνικών αρχών να 
εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΕΙΠΠ (Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης), υποστηρίζει ότι οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν την οδηγία 
93/16/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους, ιδιαίτερα το άρθρο 36, 
παράγραφος 4, και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή της οδηγίας 
στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Ο αναφέρων καλεί ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία στην Ελλάδα 
και την αποκατάσταση των ιατρών που θίγονται από αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2006.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην 
Ελληνική Δημοκρατία στις 13 Ιουλίου 2005, στην οποία διατύπωσε την άποψη ότι η Ελλάδα, 
παραλείποντας να θεσπίσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για γενικούς ιατρούς, δεν 
συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 30 έως 36 της οδηγίας 



PE374.282/REV III 2/3 CM\759725EL.doc

EL

93/16/ΕΟΚ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2005, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα λάμβαναν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου οι ρυθμίσεις τους να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των 
άρθρων 30, 31 και 36 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2001/19/ΕΟΚ, θέτοντας ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του γενικού 
ιατρού στο πλαίσιο του εθνικού γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την 
ολοκλήρωση ειδικής εκπαίδευσης διάρκειας τριών ετών ή εναλλακτικά την κατοχή 
πιστοποιητικού κεκτημένων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007

Στις 13 Ιουλίου 2005 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Ελληνική 
Δημοκρατία, στην οποία η Επιτροπή διατύπωνε τη γνώμη ότι η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει 
πρόγραμμα κατάρτισης για τους γενικούς ιατρούς και συνεπώς δεν πληροί τις υποχρεώσεις 
της σύμφωνα με τα άρθρα 30-36 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ.

Καθώς οι ελληνικές αρχές δεν απέστειλαν σαφές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της νέας 
νομοθεσίας με στόχο τη συμμόρφωσή της προς τα άρθρα 30, 31 και 36 της οδηγίας 
93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/19/ΕΟΚ σχετικά με την κατάρτιση 
των γενικών ιατρών και δεν απάντησε στο ερώτημα ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να 
αφαιρεθούν τα 27 διπλώματα γενικού ιατρού που χορηγήθηκαν σε άτομα που δεν 
παρακολούθησαν την ειδική κατάρτιση για γενικούς ιατρούς, η Επιτροπή απέστειλε 
αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές στις 4 Ιουλίου 2006.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2006 οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έως τα τέλη του 
έτους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η νομοθεσία τους να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 
30, 31 και 36 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/19/ΕΟΚ, 
εξαρτώντας την άσκηση του επαγγέλματος του γενικού ιατρού στο εθνικό γενικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης από την ολοκλήρωση ειδικής τριετούς κατάρτισης ή εναλλακτικά από 
την κατοχή πιστοποιητικού κεκτημένων δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τη συνέχεια που θα δοθεί εν 
προκειμένω από την Ελλάδα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Μετά τη λήψη των τελευταίων συμπληρωματικών πληροφοριών, η Επιτροπή αποφάσισε στις 
27 Ιουνίου 2007 να παραπέμψει την παραβίαση στο Δικαστήριο1.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Στις 2 Οκτωβρίου 2008 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε απόφαση στην 
οποία δήλωσε ότι, με το να εγκρίνει και να διατηρεί κανονισμούς όπως το άρθρο 29, 
παράγραφοι δ.1 και δ.2 του νόμου 3209/2003, η Ελλάδα δεν πληροί τις υποχρεώσεις της 
                                               
1 Υπόθεση αριθ. 2004/4398
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σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31 και 36 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2001/19/ΕΟΚ.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται ως προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος του γενικού ιατρού στο πλαίσιο του εθνικού γενικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης η ολοκλήρωση ειδικής εκπαίδευσης διάρκειας τριών ετών ή, 
εναλλακτικά, η κατοχή πιστοποιητικού κεκτημένων δικαιωμάτων.

Με επιστολή της στις 4 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να 
ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να συμμορφωθούν 
με την απόφαση του Δικαστηρίου.
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