
ΕΞΕΛΙΞΗ  

 

«Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε 

ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της 

Ε.Ε.» 

Σχετικά µε το θέµα των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης ιατρικού 

επαγγέλµατος σε αποφοίτους πανεπιστηµίων των 10 νέων κρατών –µελών της Ε.Ε. 

εκδόθηκε η γνωµοδότηση, υπ’ αριθµ. 265/2005, της Ολοµέλειας του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους που έκανε δεκτά τα ακόλουθα: 

«Α. Οµοφώνως: 

1)  Τα πτυχία που θα χορηγηθούν στο µέλλον από τα δέκα (10) νέα κράτη- µέλη και 

θα πιστοποιούν εκπαίδευση, που θα έχει αρχίσει µετά την ένταξη των ανωτέρω 

κρατών στην Ε.Ε., δηλαδή µετά την 1.05.2004:

         

    

    

     

    

   

 

        

      

   

      

    

      

 

       

   

         

   

      

       

       

        

1α) Εάν οι ονοµασίες του αντιστοιχούν στις περιλαµβανόµενες στον πίνακα της παρ. 2 

του άρθρου 5 του Π.∆. 84/86 (παράρτηµα Α’ της Οδηγίας 19/2001/ΕΚ), πρέπει να 

αναγνωρίζονται (στο µέλλον) αυτοµάτως και άνευ επιφυλάξεων (άρθρα 2, 3 και 6 

Π.∆. 84/86 και 2 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ). 

1β) Εάν οι ονοµασίες τους δεν αντιστοιχούν στον ανωτέρων πίνακα, πρέπει να 

αναγνωρίζονται, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή 

οργανισµού του κράτους προελεύσεως, που θα βεβαιώνει, αφενός µεν ότι 

χορηγήθηκαν ύστερα από την περάτωση εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, σύµφωνης 

προς το άρθρο 23, αφετέρου δε ότι θεωρούνται από το κράτος- µέλος προελεύσεως 

ισοδύναµα προς εκείνα που αναφέρονται στον πίνακα (άρθρο 26 Π∆ 84/86 και 42β 

της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ). 

2) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην πρώην 

Τσεχοσλοβακία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία ή πιστοποιούν εκπαίδευση, που 

άρχισε στις χώρες αυτές πριν από τις οριζόµενες στις διατάξεις του άρθρου 9α της 

οδηγίας 93/16/ΕΟΚ ηµεροµηνίες, αναγνωρίζονται, µόνο εφόσον οι αρµόδιες αρχές 

της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας ή της 

Τσεχίας, κατά περίπτωση, βεβαιώνουν ότι έχουν την ίδια ισχύ µε τα πτυχία, που 

χορηγούν οι ίδιες, καθώς επίσης, ότι οι κάτοχοί τους έχουν ασκήσει πραγµατικώς και 

νοµίµως στις χώρες αυτές το ιατρικό επάγγελµα επί τρία τουλάχιστον έτη κατά την 



πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας εκδόσεως της σχετικής βεβαιώσεως 

(άρθρο 9
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α της οδηγίας 93/16 ΕΟΚ). 

Β. Κατά πλειοψηφία: 

Τα χορηγηθέντα µέχρι σήµερα πτυχία αλλά και όσα πρόκειται να χορηγηθούν 

στο µέλλον, που θα πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν την 1.05.2004: 

α) Εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και ποσοτικές 

απαιτήσεις του άρθρου 23 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, τεκµαίρεται ότι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις αυτές και εποµένως πρέπει να αναγνωρίζονται, ανεξαρτήτως 

ονοµασίας, µόνον εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση, που θα πιστοποιεί ότι ο 

κάτοχός τους έχει ασκήσει στη χώρα προελεύσεως ή καταγωγής πραγµατικώς και 

νοµίµως το ιατρικό επάγγελµα επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια 

των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως αυτής (άρθρα 9 

παρ. 1 οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και 12 παρ 1 Π∆ 84/86). 

β) Εάν αντιθέτως πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 της 

οδηγίας 93/16/ΕΟΚ: 

- όταν οι ονοµασίες τους αντιστοιχούν στις περιλαµβανόµενες στον πίνακα της παρ. 2

του άρθρου 5 του Π∆ 84/86 (παράρτηµα Α’ της οδηγίας 19/2001/ΕΚ), πρέπει να 

αναγνωρίζονται, εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του 

κράτους- µέλους προελεύσεως, που θα βεβαιώνει, ότι πράγµατι πληρούν όλες τις 

απαιτήσεις, ποιοτικές και ποσοτικές, του ως άνω άρθρου 23 (άρθρα 9 παρ. 1 και παρ. 

11 του προοιµίου της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, άρθρα 2, 6 και 12 παρ. 1 Π∆ 84/86). 

- όταν οι ονοµασίες τους δεν αντιστοιχούν στις περιλαµβανόµενες στον πίνακα της 

παρ. 2 του άρθρου 5 του Π∆ 84/86 (παράρτηµα Α’ της οδηγίας 19/2001/ΕΚ), πρέπει 

να αναγνωρίζονται, εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του 

κράτους- µέλους προελεύσεως, που θα βεβαιώνει τόσο ότι πράγµατι πληρούν όλες 

τις απαιτήσεις, ποιοτικές και ποσοτικές, του άρθρου 23, όσο και ότι οι αρµόδιες αρχές 

της χώρας αυτής τα θεωρούν ισότιµα µε εκείνα, που αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα (άρθρα 9 παρ. 5 οδηγίας 93/16/ΕΟΚ και 12 παρ. 5 Π ∆. 84/86)». 

 Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε την άποψη της µειοψηφίας του ΝΣΚ «δεν 

αναφέρεται µεν ρητά στο άρθρο 23 ως µια εκ των προϋποθέσεων των εν λόγω 

τίτλων η έναρξη της εκπαιδεύσεως µετά την ηµεροµηνία προσχωρήσεως, αυτό όµως 



ουδόλως µειώνει την ισχύ των προβλέψεων του άρθρου 9, όπου ορίζεται ότι, όταν η 

εκπαίδευση άρχισε πριν την ηµεροµηνία προσχώρησης, καθίσταται αναγκαία (και 

επαρκεί) η ύπαρξη µιας ελάχιστης διαρκείας επαγγελµατικής απασχολήσεως, το 

άγνωστο, στο χώρο της ιατρικής επιστήµης, εκπαιδευτικό περιβάλλον των 

νεοεισερχοµένων χωρών πριν την ηµεροµηνία προσχωρήσεως».  

      

     

   

    

    

Η γνωµοδότηση αυτή της Ολοµέλειας του ΝΣΚ έγινε δεκτή από τον 

Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατόπιν τούτου το Υπουργείο Υγείας, 

Γενική ∆/νση Υγείας, ∆/νση Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας, µε το έγγραφο 

Υ7α/Γ.Π.οικ. 72411/ 7.07.2005, υπέδειξε σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 

χώρας να χορηγούν άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος σύµφωνα µε την 

προαναφερόµενη γνωµοδότηση του ΝΣΚ. 
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