
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Το  Ν.Δ.  3366  (ΦΕΚ  258/Α/23-09-1955)  «Περί  ασκήσεως  του  ιατρικού 
επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων»

2.  Το  άρθρο  12  του  Ν.  1278  (ΦΕΚ  105/Α/31-08-1982)  «  Για  σύσταση 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»

3.  Το άρθρο 25 του Ν.1076 (ΦΕΚ 224/Α/02-10-1980) « Περί ενοποιήσεως των 
θέσεων  Κλάδων  τινών  προσωπικού  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων 
Ν.Δ.2592/1953 και ρυθμίσεως άλλων θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών»

4. Το  άρθρο  12  του  Ν.  υπ’ αριθ.  1397  (ΦΕΚ  143/Α/07-10-1983)  «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας»

5. Την  αριθ.  πρωτ.  Α4/οικ.832  (ΦΕΚ  93/Β/23-02-1984)  «  Καθορισμός 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για εξετάσεις Ιατρικών 
Ειδικοτήτων»

6. Την  αριθ.  οικ.  1273  Υ.Α.  (ΦΕΚ  856/Β/08-12-1986)  «Δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  για  τη  διεκπεραίωση  των  υποθέσεων  των  πολιτών  με  το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

7. Το  άρθρο  10  του  Ν.  υπ’ αριθ.  1821  (ΦΕΚ  271/Α/08-12-1988)  «Κύρωση 
σύμβασης  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  του  Ελληνικού  Ερυθρού 
Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και άλλες διατάξεις»

8. Το  Π.Δ.  υπ’αριθ.  415  (ΦΕΚ  236/Α/  29  -12-  1994)  «Περί  του  χρόνου 
ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας»

9. Το άρθρο 20 του Ν. υπ’ αριθ. 2519 (ΦΕΚ 165/Α/21-08-1997) « Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός   του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας,  οργάνωση  των 
υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»

10. Την παράγραφο 2β, του κεφαλαίου  Α΄, του άρθρου 1, του Β.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
197(ΦΕΚ 41/Α΄/18-03-1972) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών-
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων και μεταβιβάσεως εις αυτούς, 
εις  τους  Νομάρχας  και  εις  τα  κέντρα  Κοινωνικής  Πολιτικής  Αθηνών  και 
Πειραιώς αρμοδιοτήτων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως και περί 
καταργήσεως αρμοδιοτήτων συμβουλίων και επιτροπών»

11. Το  άρθρο  22  του  Ν.4208  (ΦΕΚ  252/Α/18-11-2013)Ρυθμίσεις  Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις

12. Το  άρθρο  (1)  του  N.  Υπ’αριθ.4250  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-2014)  «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και 
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ. 
318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»

13. Το αριθ. πρωτ.Υ7α/Γ.Π. 76344/ 05-09- 2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση 
2. Βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο του Ιατρικού συλλόγου
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. 
Αν το πτυχίο προέρχεται  από χώρα της Ε.Ε.
    α)  ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα του ξενόγλωσσου πτυχίου και των 
μαθημάτων που συνοδεύουν αυτό  τα οποία θα φέρουν σφραγίδα Χάγης (Apostille) 
καθώς και των μεταφράσεων  αυτών
     β) ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος 
στη  χώρα  κτήσης  του  πτυχίου  η  οποία  θα  φέρει  σφραγίδα  Χάγης  (Apostille)  ή 
ευκρινές  φωτοαντίγραφο  από  αντίγραφο  υπηρεσίας  της  χώρας  προέλευσης  του 
πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι η άσκηση στην αντίστοιχη σχολή έγινε σύμφωνα με 
την 2005/36/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς και των μεταφράσεων αυτών, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
   Αν είναι από  χώρα εκτός Ε.Ε.,  
    α)όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά   , 
    β)  ευκρινές  φωτοαντίγραφο  από  αντίγραφο  αναγνώρισης  ή  ισοτιμίας  από  το 
ΔΟΑΤΑΠ 
4.  Πιστοποιητικά  ασκήσεως  ειδικότητας  υπογεγραμμένα από τους  επιστημονικούς 
Διευθυντές,  τους  Προέδρους  Επιστημονικών  Επιτροπών και  θεωρημένα από τους 
διοικητικούς  Διευθυντές  για  το  γνήσιο  των  υπογραφών  και  του  περιεχομένου 
(σύμφωνα με τα αιτούμενα από την υπ’αριθμ.13/6362 Εγκ.220/10-6-1975, Α4/4433 
Εγκ.119/22-8-80  εγκύκλιο  του  υπουργείου  Υγείας-Πρόνοιας).  Τα  ανωτέρω 
πιστοποιητικά πρέπει:
• να φέρουν τον αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία εκδόσεως
• να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ο χρόνος ειδίκευσης
• να διατυπώνεται η κρίση των Διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την 
κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση
• να  σημειώνεται  ότι  ο  ιατρός  παρακολούθησε  τακτικώς  και  ανελλιπώς 
σύμφωνα  με  το  κανονισμένο  επιστημονικό  ωράριο  ως  και  ο  χρόνος  που 
αδικαιολόγητα απουσίασε
• να αναφέρεται  απαραίτητα ο αριθμός  και  η  ημερομηνία απόφασης του 
υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας για την έναρξη της ειδικότητας
•  για τις ειδικότητες: Χειρουργικής – Ουρολογίας – Αγγειοχειρουργικής – 
ΩΡΛ – Οφθαλμολογίας - Πλαστ. Χειρουργικής – Ορθοπεδικής - Χειρ. θώρακος και 
Χειρ. παίδων προσκομίζεται και κατάλογος εγχειρήσεων
7. Παράβολο δημοσίου 4,00 € 
8.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
9.Σε περίπτωση άσκησης της ειδικότητας ή μέρους αυτής στο εξωτερικό, βεβαίωση 
αναγνώρισης του χρόνου από ΚΕΣΥ (Υπουργείο Υγείας)
10.Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης  της  3μηνης/1μήνα  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  η 
οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Υπηρεσίας Υπαίθρου.
11. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης  απαλλαγής από αυτήν, 
χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ252/Α/18-11-2013). 
12. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος
13.Ντοσιέ με λάστιχο
Η  εκπλήρωση  της  Υπηρεσίας  Υπαίθρου  είναι  υποχρεωτική  για  όσους  έχουν 
αποκτήσει πτυχίο ιατρικής μετά τις 18 Νοεμβρίου 2013.



Απαλλάσσονται  της  υποχρεωτικής  Υπηρεσίας  Υπαίθρου οι  γιατροί  που έχουν 
εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα εκτός 
των ξενόγλωσσων εγγράφων και τις μεταφράσεις αυτών τα οποία κατατίθενται 
σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  επικυρωμένα    από   αρμόδιο 
δικηγόρο.   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
      Οι εξετάσεις γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μηνών Φεβρουάριου – 
Απρίλιου – Ιούνιου –Αύγουστου – Οκτώβριου – Δεκέμβριου.

     Η υποβολή των αιτήσεων και των  δικαιολογητικών γίνεται μέχρι  δέκα (10)  
ημέρες πριν την έναρξη της  εξεταστικής περιόδου.

    Σε  περίπτωση μη προσέλευσης  ή αποτυχίας  υποβάλλεται  στην υπηρεσία  μας 
αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 (χωρίς δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή του 
υποψηφίου σε επόμενη εξεταστική. 

     Οι γιατροί έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συμμετάσχουν στις 
εξετάσεις  της  οικείας  Εξεταστικής  Επιτροπής  της  έδρας  του  Νοσοκομείου  όπου 
ολοκλήρωσαν την ειδίκευσή τους.

     Δικαίωμα επιλογής εξεταστικής επιτροπής έχουν :

    1)οι γιατροί  που ολοκλήρωσαν την άσκησή τους στο Εξωτερικό.

    2) Γιατροί οι οποίοι  απορρίφτηκαν τρείς (3) φορές κατά στις εξετάσεις για την 
απόκτηση  τίτλου  ειδικότητας,  οι  οποίοι  αφού  ολοκληρώσουν  εξάμηνη 
συμπληρωματική άσκηση, προσκομίζουν:
 α)αίτηση στην οποία θα δηλώνουν σε ποια έδρα εξεταστικών επιτροπών  θέλουν να 
συμμετέχουν.
 β)την απόφαση τοποθέτησης του Υπουργείου 
 γ)το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του συμπληρωματικού εξάμηνου  

Γιατροί  που απορρίφτηκαν τρείς  (3) φορές  από τις  εξεταστικές  επιτροπές  για την 
απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, μπορούν  να συμμετέχουν σε δύο (2) ακόμη 
εξεταστικές περιόδους. 


	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

