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Ref.: Petiţia nr. 0166/2005, prezentată de Vasilios Christoforidis, de naţionalitate 
elenă, în numele PEIPP (Asociaţia Panelenică a Paramedicilor), privind 
nepunerea în aplicare de către autorităţile elene a Directivei 93/16/CEE 
privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedintele PEIPP (Asociaţia Panelenică a Paramedicilor), susţine că 
autorităţile elene încalcă Directiva 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor 
şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, în 
special articolul 36 alineatul (4) şi prevederile decretului prezidenţial de punere în aplicare a 
directivei în temeiul legii elene. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să 
asigure respectarea legislaţiei UE în Grecia şi repunerea în drepturi a medicilor afectaţi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 mai 2006

Comisia este familiară cu situaţia şi a înaintat o notificare oficială către Republica Elenă la 13 
iulie 2005, în care a luat la cunoştinţă faptul că Grecia, prin nerespectarea punerii în aplicare a 
programului de instruire pentru medicii generalişti, nu şi-a îndeplinit obligaţiile sale în 
temeiul articolelor 30 - 36 din Directiva 93/16/CEE.

La 19 septembrie 2005, autorităţile elene au informat Comisia că vor face demersurile 
necesare în vederea alinierii regulamentelor acestora, în conformitate cu articolele 30, 31 şi 36 
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din Directiva 93/16/CEE, modificată prin Directiva 2001/19/CEE, permiţând exercitarea 
profesiei de medic generalist în baza sistemului general naţional de securitate socială, la 
finalizarea cursurilor specifice de instruire, cu o durată de trei ani sau, în mod alternativ, în 
baza deţinerii unui certificat care să ateste drepturile dobândite.

Comisia va monitoriza îndeaproape conformarea Greciei în acest sens.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007

Comisia a înaintat la 13 iulie 2005 o notificare oficială către Republica Elenă, în care acestea 
lua la cunoştinţă faptul că Grecia nu a pus în aplicare programul de instruire pentru medicii 
generalişti şi, prin urmare, nu şi-a îndeplinit obligaţiile sale în temeiul articolelor 30 - 36 din 
Directiva 93/16/CEE.

Întrucât autorităţile elene nu au transmis un program clar pentru adoptarea noii legislaţii care 
are în vedere alinierea cu articolele 30, 31 şi 36 din Directiva 93/16/CEE, modificată prin 
Directiva 2001/19/CEE referitoare la instruirea medicilor generalişti şi nu a răspuns la 
întrebarea cu privire la tipurile de măsuri care vor fi adoptate în vederea retragerii celor 27 de 
diplome ale medicilor generalişti care au fost eliberate unor persoane care nu au urmat cursul 
specific de instruire pentru medicii generalişti, Comisia a înaintat un aviz justificat 
autorităţilor elene la 4 iulie 2006.

La 19 septembrie 2006, autorităţile elene au informat Comisia că, până la finele anului, vor 
face demersurile necesare în vederea alinierii regulamentelor acestora cu articolele 30, 31 şi 
36 din Directiva 93/16/CEE, modificată prin Directiva 2001/19/CEE, permiţând exercitarea 
profesiei de medic generalist în baza sistemului general naţional de securitate socială la 
finalizarea cursurilor specifice de instruire, cu o durată de trei ani sau, în mod alternativ, în 
baza deţinerii unui certificat care să ateste drepturile dobândite.

Comisia va continua monitorizarea atentă privind conformarea Greciei în acest sens.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008

Întrucât au fost furnizate şi ultimele informaţii suplimentare, Comisia a hotărât la 27 iunie 
2007 să înainteze acţiunea privind încălcarea dreptului comunitar Curţii de Justiţie 1. 

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

La 2 octombrie 2008, Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat o hotărâre în care se afirma că 
prin adoptarea şi menţinerea unor reglementări precum articolul 29 alineatele d.1 şi d.2 din 
Actul 3209/2003, Grecia nu şi-a îndeplinit obligaţiile în temeiul articolelor 30, 31 şi 36 din 
Directiva 93/16/CEE, modificată prin Directiva 2001/19/CEE. Ca urmare a acestui fapt, este 
permisă exercitarea profesiei de medic generalist în baza sistemului general naţional de 
securitate socială, la finalizarea cursurilor specifice de instruire, cu o durată de trei ani sau, în 
mod alternativ, în baza deţinerii unui certificat care să ateste drepturile dobândite.

                                               
1 Cauza nr. 2004/4398
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Prin scrisoarea din 4 noiembrie 2008, Comisia a solicitat autorităţilor elene să informeze 
Comisia cu privire la măsurile adoptate de acestea în vederea respectării hotărârii Curţii.
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