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Betreft: Verzoekschrift 0166/2005, ingediend door Vasilios Christoforidis (Griekse 
nationaliteit), namens de PEIPP (Pan-Helleense vereniging van 
reddingsartsen), over het verzuim van de Griekse overheid om de bepalingen 
ten uitvoer te leggen van Richtlijn 93/16/EEG ter vergemakkelijking van het 
vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s, 
certificaten en andere titels

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van de PEIPP (Pan-Helleense vereniging van reddingartsen), stelt 
dat de Griekse overheid in strijd handelt met Richtlijn 93/16/EEG ter vergemakkelijking van 
het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en 
andere titels, en met name artikel 36, lid 4, en de bepalingen van het presidentieel decreet 
waarbij de richtlijn in het Griekse recht wordt omgezet. Indiener doet daarom een beroep op 
het Europees Parlement om de naleving van de EU-wetgeving in Griekenland te waarborgen 
en de betrokken artsen in hun functie te herstellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006

De Commissie is zich terdege bewust van de situatie en heeft op 13 juli 2005 een 
aanmaningsschrijven naar de Griekse Republiek gestuurd waarin zij erop heeft gewezen dat, 
aangezien Griekenland zijn opleidingsprogramma’s voor huisartsen niet ten uitvoer heeft 
gelegd, het niet voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 30 tot en met 36 van 
Richtlijn 93/16/EEG.
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Op 19 september 2005 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie laten weten dat zij de 
nodige maatregelen zullen treffen om hun regelgeving op één lijn te brengen met de artikelen 
30, 31 en 36 van Richtlijn 93/16/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EEG, zodat de 
uitoefening van het beroep van huisarts in het kader van het nationale algemene stelsel van 
sociale zekerheid zal afhangen van de voltooiing van een specifieke opleiding van drie jaar of, 
als alternatief, van het bezit van een certificaat inzake verworven rechten. 

De Commissie zal de follow-up door Griekenland nauwlettend in de gaten houden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Op 13 juli 2005 heeft de Commissie een aanmaningsschrijven gestuurd naar de Helleense 
Republiek, waarin zij erop wijst dat Griekenland, aangezien het zijn opleidingsprogramma 
voor huisartsen niet ten uitvoer heeft gelegd, niet voldoet aan de verplichtingen op grond van 
artikelen 30 tot en met 36 van Richtlijn 93/16/EEG.

Aangezien de Griekse autoriteiten geen duidelijke planning voor de goedkeuring van nieuwe 
wetgeving met het oog op de afstemming van de nationale wetgeving op artikelen 30, 31 en 
36 van Richtlijn 93/16/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 2001/19/EEG betreffende de 
opleiding tot huisarts, heeft gestuurd en niet heeft geantwoord op de vraag welke maatregelen 
er zouden worden genomen om de 27 huisartsdiploma’s die zijn uitgereikt aan personen die 
de specifieke opleiding voor huisartsen niet hebben gevolgd, in te trekken, heeft de 
Commissie op 4 juli 2006 een met redenen omkleed advies naar de Griekse autoriteiten 
gestuurd. 

Op 19 september 2005 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie laten weten dat zij tegen 
het einde van het jaar de nodige maatregelen zullen treffen om hun regelgeving op één lijn te 
brengen met de artikelen 30, 31 en 36 van Richtlijn 93/16/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 
2001/19/EEG, zodat de uitoefening van het beroep van huisarts in het kader van het nationale 
algemene stelsel van sociale zekerheid zal afhangen van de voltooiing van een specifieke 
opleiding van drie jaar of, als alternatief, van het bezit van een certificaat inzake verworven 
rechten. 

De Commissie zal nauwlettend blijven volgen welke stappen Griekenland verder onderneemt 
met betrekking tot deze kwestie.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Na ontvangst van de laatste aanvullende informatie heeft de Commissie op 27 juni 2007 
besloten bij het Hof een inbreukprocedure aanhangig te maken1.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008

                                               
1 Zaak nr. 2004/4398.
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Op 2 oktober 2008 heeft het Europees Hof van Justitie in deze zaak uitspraak gedaan; het Hof 
verklaarde dat Griekenland door het aannemen en handhaven van bepalingen zoals artikel 29,
punt d.1 en punt d.2 van wet 3209/2003 niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde 
van de artikelen 30, 31 en 36 van Richtlijn 93/16/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn
2001/19/EEG. Dit leidt ertoe dat de uitoefening van het beroep van huisarts in het kader van 
het nationale algemene stelsel van sociale zekerheid afhangt van de voltooiing van een 
specifieke opleiding van drie jaar of, als alternatief, van het bezit van een certificaat inzake 
verworven rechten. 

In haar brief van 4 november 2008 heeft de Commissie de Griekse autoriteiten verzocht de 
Commissie op de hoogte te stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om gevolg te 
geven aan de uitspraak van het Hof.
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