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Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά µε την οποία ζητήθηκε η 

διαµεσολάβηση της Αρχής προκειµένου να ελεγχθεί η νοµιµότητα των ενεργειών της 

∆ιοίκησης σχετικά µε τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελµάτων υγείας σε 

διπλωµατούχους από τα νέα κράτη-µέλη Ε.Ε., επ’ αφορµή του από 20/01/2005 

(αριθµ. πρωτ. 7880/2005) εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας προς τον Υφυπουργό 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το οποίο γίνονται επισηµάνσεις σχετικά µε το 

έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π. οικ/57734/10.06.2004 του Υπουργείου Υγείας 

προς τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε έγγραφο (5907/13.04.2005) προς τον 

Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, το οποίο κοινοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική 

∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών. 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Υπουργείο Υγείας έλαβε αναφορές από πολίτες που προσέρχονταν στις 

Υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προκειµένου να καταθέσουν πτυχία 

ιατρικής, οδοντιατρικής κ.λ.π. και τίτλους ειδικότητας που αποκτήθηκαν σε κάποια 

από τις δέκα νέες χώρες κράτη-µέλη της Ε.Ε. Οι πολίτες ανέφεραν ότι µεταξύ των 

δικαιολογητικών που ζητήθηκαν να καταθέσουν είναι «πιστοποιητικό ότι ο τίτλος που 

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, 

όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 

   

         

     



 Σε συνέχεια των αναφορών αυτών το Υπουργείο Υγείας απηύθυνε στις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το προαναφερόµενο έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π. 

οικ/57734/10.06.2004 µε το οποίο επισηµαίνονται εν περιλήψει τα ακόλουθα: 

Πρώτον, ότι η αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών τίτλων ή τίτλων σπουδών 

είναι α υ τ ό µ α τ η στις χώρες της Ε.Ε. διότι έχουν συντονιστεί οι ελάχιστες 

αποδεκτές προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. 

∆εύτερον, ότι η επαγγελµατική αναγνώριση δεν είναι ίδια µε την ακαδηµαϊκή 

αναγνώριση. 

Τρίτον, ότι όσον αφορά το πιστοποιητικό που ζητείται από τις Νοµαρχίες, ως             

γ ε ν ι κ ή  α π α ί τ η σ η, είναι εσφαλµένη και ενδέχεται να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε έναρξη διαδικασίας παράβασης κατά της χώρας µας.  

 Σηµειωτέον ότι το Υπουργείο, λαµβάνοντας υπόψη του και το έγγραφο ΑΠ 

ΕΝΥΕΚ 2603/04 της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Τµήµατος Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού ∆ικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών, επεσήµανε τις τρεις περιπτώσεις 

όπου ζητείται από τη χώρα υποδοχής κάποιο πιστοποιητικό από την χώρα 

προέλευσης βάση των Οδηγιών του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν και από τη 

Συνθήκη Προσχώρησης των νέων κρατών- µελών. 

 Επ’ αφορµή του εγγράφου αυτού ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων 

απηύθηνε προς τους Υφυπουργό και Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 

από 20/01/2005 έγγραφο στο οποίο ανέφερε: 

Πρώτον, ότι στη Συνθήκη Προσχώρησης των νέων κρατών µελών (Νόµος 

3236/2004) γίνεται µνεία ότι εφαρµόζονται για τους διπλωµατούχους των κρατών 

αυτών οι Κοινοτικές Οδηγίες, όπως για παράδειγµα η Οδηγία 93/16/ ΕΟΚ για τους 

γιατρούς. 

∆εύτερον, ότι οι Οδηγίες αυτές περιέχουν διατάξεις για τα «κεκτηµένα 

δικαιώµατα» και ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αναγνωρίζονται για τα 

κράτη µέλη διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που πιστοποιούν εκπαίδευση, η 

οποία άρχισε πριν την ηµεροµηνία προσχώρησης καθενός από τα κράτη µέλη και 

θεωρείται για αυτό ότι δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις τους. 

Τρίτον, ότι κοινή συνισταµένη των διατάξεων αυτών (π.χ. άρθρο 9 της 

Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ είναι ότι τα σχετικά διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι 



αναγνωρίζονται, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι 

υπήκοοί τους επιδόθηκαν (…) στις δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη 

µετά την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου. Μάλιστα, µε τη Συνθήκη Προσχώρησης 

προστέθηκε στο άρθρο 9 παρ. 1 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ διάταξη σύµφωνα µε την 

οποία για τις νέες χώρες ισχύει η προηγούµενη υποχρέωση από την ηµεροµηνία 

προσχώρησης. 

Τέταρτον, ότι η θέση του Υπουργείου Υγείας σύµφωνα µε την οποία από την 

έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης  αναγνωρίζονται αυτόµατα (χωρίς την 

ανωτέρω βεβαίωση τριετούς επαγγελµατικής εµπειρίας) τα διπλώµατα που χορηγούν 

τα δέκα νέα κράτη- µέλη της ΕΕ και πιστοποιούν εκπαίδευση στα επαγγέλµατα υγείας 

είναι π ρ ο φ α ν ώ ς ε σ φ α λ µ έ ν η και ότι η υιοθέτησή της προσκρούει στο 

γράµµα και πνεύµα της Συνθήκης Προσχώρησης, ενώ συνεπάγεται και άνιση 

µεταχείριση των νέων κρατών σε σχέση µε τα παλιά. 

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η θέση αυτή 

µπορεί να θεωρηθεί ως συµβατή µε τη Συνθήκη Προσχώρησης µόνο για τα 

διπλώµατα που αποκτήθηκαν  µ ε τ ά  την προσχώρηση. Αναφέρει µάλιστα ότι 

«πρέπει να θεωρείτε βέβαιο ότι όλες οι άδειες ασκήσεως επαγγελµάτων υγείας που 

χορηγήθηκαν µέχρι τώρα από τις αρµόδιες υπηρεσίες είναι κατά τεκµήριο παράνοµες 

και πρέπει  να ανακληθούν το ταχύτερο».   

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη µελέτησε προσεχτικά τόσο τα προαναφερόµενα 

έγγραφα, όσο και το σύνολο της σχετικής νοµοθεσίας, ευρωπαϊκής και εθνικής.  

Το θέµα της αναγνώρισης διπλωµάτων και τίτλων γιατρών ρυθµίστηκε µε την 

Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Οδηγίες 98/21/ΕΚ, 

98/03/ΕΚ, 1999/46/ΕΚ και 2001/19/ΕΚ. Για την προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας στις Οδηγίες αυτές εκδόθηκε το Π.∆. 38/2004. Οι Οδηγίες αυτές 

περιορίζονται στην αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων και δεν αναφέρονται 

στην ακαδηµαϊκή αναγνώριση των διπλωµάτων. Αυτό ορίζεται ρητά στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ που προβλέπει: « Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τα διπλώµατα, 

πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών 

µελών από τα άλλα κράτη- µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 23 και που απαριθµούνται 

στο άρθρο 3, προσδίδοντάς τους στο έδαφός του, 

 

      

     

        όσον αφορά την πρόσβαση στις 



δραστηριότητες του γιατρού και την άσκηση αυτών      , την ίδια ισχύ µε τα διπλώµατα, 

τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που χορηγεί το κράτος αυτό». 

    

         

   

      

     

 

  

       

     

    

   Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 38/04 «Για την αναγνώριση των 

διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρών (…) πρέπει να ισχύουν οι όροι 

και οι προϋποθέσεις καταρτίσεως των άρθρων 23, 24 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, 

όπως τροποποιήθηκε». 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ «Τα κράτη- µέλη εξαρτούν 

την ανάληψη ή άσκηση ιατρικής δραστηριότητας από την κατοχή διπλώµατος ( …). Η 

συνολική ιατρική εκπαίδευση περιλαµβάνει τουλάχιστον έξι (6) έτη ή 5.500 ώρες 

θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας σε Πανεπιστήµιο…» 

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 προβλέφθηκε στο 

άρθρο 9 της Οδηγίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε, (άρθρο 7 του Π∆ 38/04) µε τίτλο 

«Κεκτηµένα ∆ικαιώµατα» για συγκεκριµένα κράτη- µέλη και για συγκεκριµένο χρόνο 

κτήσης του διπλώµατος, το εξής: «∆ιπλώµατα που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο 

των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως του άρθρου 23 της  Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ 

αναγνωρίζονται εφ’ όσον  (…) συνοδεύονται από  β ε β α ί ω σ η που να πιστοποιεί 

ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν πραγµατικά και νόµιµα στις σχετικές δραστηριότητες 

επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται 

της χορηγήσεως της βεβαιώσεως». 

    

   

        

        

    

  

Με τη Συνθήκη Προσχώρησης, που κυρώθηκε µε το Νόµο 3236/2004 (ΦΕΚ 

60 Α’), προστέθηκε στο άρθρο 9 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, περί κεκτηµένων 

δικαιωµάτων, διάταξη για τα νέα κράτη- µέλη πριν την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

Κατά συνέπεια κατά το άρθρο 9 της ως άνω Οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

«όταν τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής που δόθηκαν από τα νέα 

κράτη -µέλη πριν την προσχώρησή τους στην Ε.Ε. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 23 της Οδηγίας, τότε συνοδεύονται από βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι 

υπήκοοι αυτοί επιδόθηκαν πραγµατικά και νόµιµα στις σχετικές δραστηριότητες επί 

τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της 

χορηγήσεως βεβαιώσεως».  

Αντίστοιχα αν πρόκειται για ιατρική ειδικότητα πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των άρθρων 24 έως 26 της Οδηγίας. Εάν δεν πληρούνται τότε πρέπει 

να προσκοµιστεί πιστοποιητικό από τις αρµόδιες αρχές ή οργανισµούς του κράτους- 

µέλους καταγωγής ή προέλευσης µε το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την 



ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί χρονικό διάστηµα ίσο 

µε το διπλάσιο της διαφοράς µεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως που αποκτήθηκε 

στο κράτος- µέλος καταγωγής ή προέλευσης και της ελάχιστης διάρκειας 

εκπαιδεύσεως που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ (…). 

Κατά συνέπεια  κατά την εφαρµογή των Οδηγιών του Συµβουλίου για την 

αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ιατρών, οδοντίατρων κ.λ.π πρέπει 

να εξετάζεται εάν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 

93/16/ΕΟΚ ή των άρθρων 24 έως 26, ανάλογα µε την περίπτωση, και εφόσον δεν 

πληρούνται τότε να ζητείται βεβαίωση από τη χώρα προέλευσης µε το περιεχόµενο 

που προαναφέρθηκε.  

∆ιευκρινίζεται ότι προβλέπεται η προσκόµιση πιστοποιητικών στην περίπτωση 

µη αντιστοιχίας των διπλωµάτων, τίτλων ή πιστοποιητικών προς τις ονοµασίες που 

αναγράφονται στις Οδηγίες. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι 

τα εν λόγω διπλώµατα κ.λ.π. «χορηγήθηκαν µετά την περάτωση εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σύµφωνης µε τις διατάξεις της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και θεωρούνται από 

το κράτος- µέλος που τα χορήγησε ισοδύναµα προς εκείνα τα οποία απαριθµούνται 

στην Οδηγία αυτή» (άρθρο 10 Π∆ 38/2004,άρθρο 14 παρ. 17 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ).  

Τέλος προβλέπεται και σε άλλη µία περίπτωση η προσκόµιση πιστοποιητικών 

και συγκεκριµένα στο άρθρο 22 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ ορίζεται ότι «το κράτος 

µέλος υποδοχής δύναται σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών να απαιτήσει 

από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους τη βεβαίωση της γνησιότητας των 

διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν εκδοθεί στο τελευταίο 

αυτό κράτος (…) και τη βεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί όλες τις 

προβλεπόµενες από τον τίτλο ΙΙΙ προϋποθέσεις εκπαιδεύσεως». 

 

       

    

       

          

   

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Έγινε φανερό ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προσκόµισης πιστοποιητικών 

(άρθρο 10 Π∆ 38/2004,άρθρο 14 παρ. 17 Οδηγίας 2001/19/ΕΚ και άρθρο 22 της 

Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ) διακρίνονται σαφώς από την περίπτωση βεβαίωσης τριετούς 

επαγγελµατικής εµπειρίας κατά το άρθρο 9 της Οδηγίας. 

Πρώτον. Το πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τίτλος που προσκοµίζεται 

συµφωνεί µε τους όρους της Οδηγίας απαιτείται σε δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις, 

όπως εκτέθηκε παραπάνω και όχι αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις. 



         ∆εύτερον. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση βεβαίωσης 

τριετούς εµπειρίας, που ζητείται όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 

23 της Οδηγίας µε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση 

είναι σύµφωνα µε τους όρους της Οδηγίας, που ζητείται όταν δεν συµπίπτει η 

ονοµασία του πτυχίου ή ο τίτλος µε αυτόν που προβλέπεται στους καταλόγους των 

Οδηγιών και όταν αµφισβητείται η γνησιότητα του προσκοµιζόµενου τίτλου. 

 Τρίτον: Το Υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει την αµοιβαία αναγνώριση των 

επαγγελµατικών τίτλων για την Ε.Ε. «αυτόµατη». Πράγµατι η διαδικασία 

αναγνώρισης και χορήγησης επαγγελµατικών αδειών είναι σε µεγάλο βαθµό 

αυτοµατοποιηµένη. Την επιλογή αυτή της Ε.Ε. οφείλει και η χώρα µας να 

ακολουθήσει.  
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