
XΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΩΝ 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

 
1. Π.Δ., ΥΠ' ΑΡΙΘ. 415 (ΦΕΚ 236/Α/ 29 -12- 1994) «Περί του χρόνου ειδίκευσης 

ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» 
2. Π.Δ., ΥΠ’ΑΡΙΘ.204 (ΦΕΚ 162/Α/15-07-1998) «Καθιέρωση της ιατρικής 

ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας» 
3. Το κεφάλαιο τέταρτο (4ο), άρθρο 22,του Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272(ΦΕΚ 145/Α/11-

07-2014) «Ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» 
4. Το κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 31του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) «Ρυθμίσεις 

Επαγγελμάτων Υγείας»- «Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση 
ειδικότητας» 

5. Η Αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137 Y. A. (ΦΕΚ 27/τ.Β’/14-01-2015) Αντικατάσταση 
της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β') απόφασης «ως προς τον τρόπο, 
διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας 
και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα 
Νοσοκομεία». 

6. Την Αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 Υ.Α. (ΦΕΚ 408/Β΄/24-03-2015) Τροποποίηση 
της  αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 Y.A. «Αντικατάσταση της 
Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β') απόφασης ως προς τον τρόπο, διαδικασία και 
οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση 
δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία». 

7. Την Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/20-09-2018) Σύσταση, 
μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. 

 
1.  ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: 
Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική 
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη 
Τέσσερα (4) έτη Αγγειοχειρουργική. 
 

2.  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογίας 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 

      Κάθε ειδικευόμενος έχει δικαίωμα ατομικής επιλογής εκπαίδευσης για τρεις (3)     
      μήνες μεταξύ των παρακάτω: 

α) μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
β) συμβουλευτική αιματολογία 
γ) Εργαστήριο Μοριακών τεχνικών 
δ) αιμοσφαιρινοπάθειες 
ε) αιμόσταση- Αιματολογία στην κύηση 
στ) αιμοδοσία 

 
3.  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 



Βασική εκπαίδευση: Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες 
Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν): 
Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους ενδιαφέρει 
ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία κατ’ επιλογήν 
από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
Οι εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν: 
έξι (6) μήνες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις σε διαπιστευμένα 
κέντρα ως εξής: 1) Μαστός και γυναικολογική ακτινολογία, 2) 
Καρδιαγγειακό, 3) Θώρακας, 4) Ακτινολογία κοιλίας - πυέλου, 5) 
Μυοσκελετικό, 6) Παιδιατρική Ακτινολογία, 7) Νευροακτινολογία, 
8)Επεμβατική Ακτινολογία, 9) Ογκολογική Ακτινολογία. 
Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/Καθηγητές, θα 
αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον εκπαίδευση στην Αξονική και Μαγνητική 
Τομογραφία. 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ    
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: δεκαέξι (16) μήνες: 
Τρεις (3) μήνες Παθολογία, εννέα (9) μήνες Παθολογική Ογκολογία, τέσσερις 
(4) μήνες Απεικόνιση/Ακτινοδιαγνωστική, (δύο (2) μήνες σε Αξονική 
Τομογραφία και δύο (2) μήνες σε Μαγνητική Τομογραφία). 
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως; 
Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη 
Ένα (1) έτος Παθολογία και 
Ένα (1) έτος Παιδιατρική, ανεξαρτήτου σειράς 
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη  
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

 
7.  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
 

8.  ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
              ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 

Κύκλος Παθολογικού Τομέα: δεκαέξι (16) μήνες 
Κύκλος Χειρουργικού Τομέα: οκτώ (8) μήνες 
Κύκλος Μητέρας-Παιδιού: τέσσερις (4) μήνες 
Κύκλος Ψυχικής Υγείας: τρεις (3) μήνες 



Κύκλος Εργαστηριακού Τομέα: δύο (2) μήνες 
Κύκλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: είκοσι επτά (27) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

9.  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔ1ΣΙΟΛΟΓΙΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: 
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες 
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική 
Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία. 
 
 

10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: δύο (2) έτη 
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη 
Η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής θα χορηγείται και σε 
πτυχιούχους Οδοντιατρικής μετά από έξι (6) έτη εκπαίδευσης. 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

11.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
Ειδική εκπαίδευση: τριάντα έξι (36) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 

12.  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
 

13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη 
 Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 

 
14.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: 
Ένας (1) έτος Παιδιατρική 
Ειδική εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 

 
15.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 

 
 
 
 



16.  ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο 
άσκησης  στην ειδικότητα υποχρεωτικά) 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
 

17.  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη 
Έξι (6) μήνες εκπαίδευση σε υποειδικότητες της καρδιολογίας (αιμοδυναμικό, 
ηλεκτροφυσιολογίακλπ), ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον του ειδικευομένου. 

 
18.  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Δύο (2) έτη Παθολογική Ανατομία 
Τρία (3) έτη Κυτταρολογία 

 
 
19.  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες χειρουργική, εκ των οποίων το πρώτο 
εξάμηνο αφορά άσκηση στη γενική χειρουργική και το δεύτερο εξάμηνο 
αφορά άσκηση στη χειρουργική μαστού. 
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 

20.  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες 
Έξι (6) μήνες Παθολογία Έξι (6) μήνες Ψυχιατρική 
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 

21.  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: 
Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική 
Ειδική Εκπαίδευση: έξι (6) έτη 
 

22. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη  

 
 
23.  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική 
και ΜΕΘ  



Ειδική εκπαίδευση: πέντε (5) έτη 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 

24.  ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
 

25.  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, 
ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες 
Ειδική Εκπαίδευση: τριάντα (30) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 
 

26.  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Τέσσερα (4) έτη Παθολογική Ανατομική 
Ένα (1) έτος στην Κυτταρολογία (Η άσκηση στην Κυτταρολογία 
πραγματοποιείται μεταξύ δεύτερου (2ου) και τέταρτου (4ου) έτους.) 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 

 
27.  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία 
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες 
 

28.  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
Ειδική Εκπαίδευση: ένα (1) έτος 
Ο ειδικευόμενος κατά την έναρξη της ειδίκευσής του μπορεί να επιλέξει να 
εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Η 
διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο κέντρο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο (2) έτη 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 
 

29.  ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική 
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη 
Στην Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική εξάμηνη άσκηση 
κάνουν ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων μόνο μετά από εκπαίδευση δύο 
ετών σε Χειρουργική Ειδικότητα. 
 
 

30.  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 



Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες 
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 
 

31.  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία 
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία 
 
 

32.  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: Δύο (2) έτη Παθολογία 
Ειδική εκπαίδευση: Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία 
 
 

33. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ  
        ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει 
μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την 
σειρά απόκτησής τους. 
Βασική εκπαίδευση: Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική 
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργικής Στόματος, 
Γνάθων και Προσώπου 
 
 
 

34.  ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες 
Ειδική εκπαίδευση: Σαράντα δύο (42)μήνες Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση. 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 
 
 

35.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: 
 Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6)    
άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική Δύο (2) εξάμηνα με 
υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2) εκ των ακολούθων 
ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, 
Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 



36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες 

            ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ 
Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 
Στον τίτλο ειδικότητας θα αναφέρεται η κατεύθυνση του ιατρού κατά το 
χρόνο της ειδίκευσης του. 
 
 

37. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: δυόμισι (21/2)έτη 
Ειδική εκπαίδευση: τεσσεράμισι (41/2)έτη 
Για διορισμό σε θέση Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων είναι 
υποχρεωτικό προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης σε 
Γενική Χειρουργική και Παιδιατρική για τη συνέχιση στην ειδική εκπαίδευση. 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 
 

38. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες 
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες στην Κλινική Ψυχιατρική 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 

39. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες  
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες  
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 
 
 

40. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως: 
Βασική εκπαίδευση: Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική 
Ειδική εκπαίδευση: πενήντα τέσσερις (54) μήνες  
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ  ΠΤΥΧΙΩΝ 
 

Α. ΠΤΥΧΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη 
Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) έτη πλήρους απασχόλησης. 
 
2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 
 
 
Β. ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη  
Εργαστηριακή Γενετική: 
Βασική εκπαίδευση σαράντα οκτώ (48) μήνες. 
Ιατρική Γενετική: 
Δώδεκα (12) μήνες που θα πραγματοποιούνται ως ακολούθως: ένα (1) 
τετράμηνο κατά το τρίτο έτος ειδίκευσης, ένα (1) τετράμηνο κατά το τέταρτο 
έτος ειδίκευσης και ένα (1) τετράμηνο κατά το πέμπτο έτος ειδίκευσης. 
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
    Ο χρόνος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών σε ειδικότητες πλην της 
ακτινολογίας σε κάθε ακτινολογική μέθοδο θα πρέπει να προσδιορίζεται με 
ακρίβεια και το πρόγραμμα να είναι σαφώς καθορισμένο και ανάλογο με το 
εύρος του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας. 
     Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε ακτινολογικά εκπαιδευτικά κέντρα 
αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης στην 
ειδικότητα της Ακτινολογίας και σε Νοσοκομεία αναγνωρισμένα ως 
κατάλληλα για τη χορήγηση εκπαίδευσης στους υπερήχους της αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
    Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα, αναγνωρίζεται ως χρόνος 
άσκησης άλλης ειδικότητας εφόσον συμπίπτει, είτε έχει πραγματοποιηθεί 
στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο χρόνος άσκησης στην αλλοδαπή 
αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του 
Κε.Σ.Υ.  
   Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα θα πραγματοποιείται σε 
Νοσοκομεία αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
      Στις περιπτώσεις που ορισμένα επιμέρους στάδια της ειδίκευσης δεν 
παρέχονται από το Νοσοκομείο τοποθέτησης του ειδικευόμενου ιατρού, ο 
ιατρός θα συνεχίζει την άσκηση του σε Νοσοκομείο που είναι αναγνωρισμένο 



για τη χορήγηση της αντίστοιχης ειδικότητας και περιλαμβάνει τα επιμέρους 
στάδια ή σε Νοσοκομείο που είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση των 
επιμέρους σταδίων τουλάχιστον για τον αντίστοιχο χρόνο που απαιτείται. 
    Η ειδίκευση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας στην ημεδαπή ή στην Κύπρο σε αναγνωρισμένες κλινικές 
στρατιωτικών νοσοκομείων ως κατάλληλων για τη χορήγηση ειδικότητας, 
αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του 
Κε.Σ.Υ ως χρόνος ειδίκευσης 
     Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά 
αίτηση για ειδικότητα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Το ίδιο ισχύει και για τους Στρατιωτικούς ιατρούς που θα 
ξεκινήσουν σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο την ειδίκευση τους μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας. 
      Οι ιατροί που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό για 
ειδίκευση σε ειδικότητα που με την δημοσίευση της παρούσας απαιτείται 
ενιαία τοποθέτηση σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη 
δημοσίευση της παρούσας να δηλώσουν με αίτηση τους στην οικεία 
Περιφέρεια, εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της Υ.Α. 
 
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ 4138/2018 
τευχ. Β΄ 


