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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0771/2011, του Algimantas-Jonas Petraitis, λιθουανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του πτυχίου του στην ιατρική

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπαιδεύτηκε ως ιατρός στη Σοβιετική Ένωση και έλαβε το πτυχίο του στη 
Λιθουανία το 1972. Παρόλο που το λιθουανικό Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει έγγραφο το 
οποίο πιστοποιεί ότι το πτυχίο του συνάδει με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, δεν του επιτρέπεται να 
εξασκήσει το επάγγελμα του ιατρού στη Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 (η οποία αφορά τα κεκτημένα 
δικαιώματα), κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, τους τίτλους εκπαίδευσης ως 
ιατρού που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής 
εκπαίδευσης και έχουν χορηγηθεί από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αν οι αρχές της 
Λιθουανίας, στην προκειμένη περίπτωση, βεβαιώσουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν στην 
επικράτεια της την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν, μεταξύ άλλων, 
όσον αφορά την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων από ιατρό βασικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, βάσει της εν λόγω διάταξης, η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω 
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υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν 
λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται 
της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

Από τα γεγονότα που κατέθεσε ο αναφέρων προκύπτει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν 
τηρήθηκε η τελευταία απαίτηση για την προσκόμιση συνοδευτικού πιστοποιητικού διότι ο 
αναφέρων διαμένει στη Γερμανία ήδη από το 1989. Υπό αυτούς τους όρους, προκύπτει ότι οι 
ισχυρισμοί του αναφέροντος είναι αβάσιμοι.


