
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ 
Την  Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων,  
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης  Επιστηµών  

Υγείας του ΚΕΣΥ 
Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και  
Τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση Ιατρών 

 
 
Το παρόν κείµενο αποτελεί τη τελική εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, εκτός 
του 3ου άρθρου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 
του ΚΕΣΥ, όπως διαµορφώθηκε ως την 24η  Μαρτίου 2011 µετά προεργασία 10 
µηνών. Το πλαίσιο αρχών της πρότασης έχει υιοθετηθεί από την ολοµέλεια του 
ΚΕΣΥ της 28ης Μαρτίου 2011. 
 
Στην επιτροπή συµµετείχαν: 
Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ∆ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- 
Συντονιστής ∆ιευθυντής ΕΣΥ ,ως Πρόεδρος 
Οι Οµότιµοι Καθηγητές, 
Ηλίας Λαµπίρης, Ορθοπαιδικός, Πανεπιστήµιο Πατρών 
∆ηµήτρης Λουκόπουλος, Παθολόγος, ΕΚΠΑ 
Οι Καθηγητές, 
Νικόλαος Ντόµπρος, Παθολόγος-Νεφρολόγος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 
Γεώργιος Πετρίκκος, Παθολόγος, ΕΚΠΑ 
Παναγιώτης  Σελβιαρίδης, , Νευροχειρουργός, ΑΠΘ 
Γρηγόριος Κουράκλης, Χειρουργός ,ΕΚΠΑ 
Παναγιώτης Μέγας, Ορθοπαιδικός, Παν. Πατρών 
Λάµπρος Μιχάλης, Καρδιολόγος, Παν. Ιωαννίνων 
Χρυσούλα Λεµονίδου, Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
Αθηνά Καλοκαιρινού, Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
Οι Αναπληρωτές Καθηγητές 
Αναστάσιος Φιλαλήθης, Κοινωνικής Ιατρικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου 
Κρήτης. 
Παπαδογεωργάκης Νικόλαος, Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ 
Οι Συντονιστές ∆ιευθυντές ΕΣΥ 
Νικόλαος Μπατάκης, Ακτινοδιαγνωστής 
Βασίλειος Λαοπόδης , Χειρουργός 
Νικόλαος Μαρουδιάς, ΩΡΛ 
Σταµάτης Πίνης, Χειρουργός 
Γεωργία Μαργαρίτη, Βιοπαθολόγος 
Σταµατίνα Παγώνη, Παθολόγος 
Στέφανος Φούσας, Καρδιολόγος  
Οι Ειδικευόµενοι Ιατροί 
Κωνσταντίνος Νικολάου, Παιδιατρικής 
Αλέξιος Βασιλείου, ΩΡΛ. 
 
Οι περιλήψεις των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των ειδικοτήτων ( άρθρο 3) 
είναι προσωρινές. Οι Καθηγητές Λ. Μιχάλης και Τ. Φιλαλήθης έχουν αναλάβει 
την ολοκλήρωση της διαβούλευσης µε τις Επιστηµονικές Εταιρίες. 
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Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ ∆ρ. Ανδρέα Σερέτη για την 
συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 1 
Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων [ΕΕΙΕ] 

 
Ιδρύονται Επιστηµονικές Εταιρίες των Ιατρικών Ειδικοτήτων του Άρθρου 3 
του παρόντος Νόµου, µε Νοµική µορφή που µπορεί να ορίζει την 
υποχρεωτικότητα εγγραφής των Ιατρών που είναι κάτοχοι του τίτλου και τη 
δυνατότητα να αποδέχονται δωρεές και χορηγίες. 
 
Σκοπός των [ΕΕΙΕ] είναι  η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες 
µέσω της συµµετοχής τους στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση 
της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας , τη συνεχιζόµενη 
ιατρική εκπαίδευση και την επαγγελµατική ανάπτυξη ώστε να επιτυγχάνεται 
η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού 
δυναµικού. 
 
Οι ΕΕΙΕ χορηγούν το τίτλο της ιατρικής ειδικότητας. 
 
Οι ΕΕΙΕ έχουν ακόµη ως  αρµοδιότητες  
- Τη δηµιουργία κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για κάθε 
ιατρική πράξη της ειδικότητάς τους 

- Την επιµέλεια επιστηµονικών εκδόσεων 
- Την κατάρτιση και την παρακολούθηση του υγειονοµικού χάρτη σε ότι τις 
αφορά, περιλαµβανοµένων των εισηγήσεων για το συνολικού αριθµό 
των ειδικευοµένων ιατρών και των θέσεων ειδίκευσης σε κάθε ΕΚ. 

- Την πρόταση για τη συγκρότηση, την αξιολόγηση και την ενδεχόµενη 
απένταξη εκπαιδευτικών κέντρων και µονάδων.( Medical Audit και 
Πιστοποίηση) 

- Την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των 
ειδικευοµένων ιατρών , που εκδίδεται µε ΥΑ 

 
Οι ΕΕΙΕ εκφράζουν τη γνώµη τους για κάθε σώµα εκλεκτόρων, κριτών και 
αξιολογητών της ειδικότητάς τους. Απαιτείται η σύµφωνη γνώµη τους για τα 
σώµατα των εξεταστών απόκτησης τίτλου ειδικότητας. 
 
Οι ΕΕΙΕ έχουν δύο έδρες µια στην Αθήνα και µια στην Θεσσαλονίκη. 
∆ιοικούνται από 9µελή ∆ιοικητικά Συµβούλια στα οποία εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη συµµετοχή Πανεπιστηµιακών ιατρών, ιατρών του ΕΣΥ και των 
ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών. Η εκλογή των µελών του 
προεδρείου(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας) των ∆Σ είναι 
άµεση. Στο προεδρείο κατανέµονται οι αρµοδιότητες της εκπαίδευσης 
ειδικευοµένων, της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ,της διεθνούς 
εκπροσώπησης και των εκδόσεων. Οι υποψηφιότητες για θέση του 
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προεδρείου προαπαιτούν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής 
και κλινικής εµπειρίας. Η θητεία των ∆Σ είναι τριετής. Οι εκλογές διαδικασίες 
επιτρέπουν την επιστολική και την ηλεκτρονική ψήφο. Εκλογικά κέντρα 
λειτουργούν σε κάθε έδρα διοικητικής περιφέρειας.  
Η πρώτη εγγραφή γίνεται µε τη συµµετοχή στις εκλογές. Ως την πρώτη 
εκλογή, που προσδιορίζεται για τον Νοέµβριο 2011, τα ∆Σ των σηµερινών 
εταιρειών  ορίζονται- εάν το επιθυµούν ως διοικούσες επιτροπές- άλλως 
αυτές ορίζονται από το πρωτοδικείο. 
 
Εντός 3 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκδίδεται 
Υπουργική απόφαση (ή Προεδρικό ∆ιάταγµα;) που καθορίζει τα καταστατικά 
των  ΕΕΙΕ και της ΣυνΕ και κάθε άλλο θέµα για την εκλογική διαδικασία. 
 
Οι πρόεδροι των ΕΕΙΕ συγκροτούν τη Σύνοδο των Ιατρικών Ειδικοτήτων. 
Η ΣυνΙΕ έχει ως αντικείµενα-αρµοδιότητες 
- την  έκφραση γνώµης για τη σύσταση νέων ιατρικών ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων 
- τα διεταιρικά επιστηµονικά και εκπαιδευτικά θέµατα 
- την  ιατρική ηθική και δεοντολογία και τον  έλεγχο  των ιατρικών λαθών 
- τη συνολική κατάρτιση και την  παρακολούθηση του υγειονοµικού 
χάρτη,όσον αφορά το ιατρικό δυναµικό. 
- λειτουργεί ως δευτεροβάθµιο όργανο ενστάσεων για τη συγκρότηση-
αξιολόγηση-απένταξη εκπαιδευτικών κέντρων και µονάδων. 
- Εκλέγει 3µελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα) 
που την εκπροσωπεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης Υγειονοµικών Επιστηµών. 
- Εισηγείται θεµατοδότες, εξεταστές και επιτηρητές των εξετάσεων 
εισαγωγής για εκπαίδευση σε ιατρική ειδικότητα. 
- ∆ηµιουργείται γραµµατεία της ΣυνΙΕ. 
- Οι πόροι της ΣυνΙΕ προέρχονται από το 5% των εσόδων των ΕΕΙΕ που 
µεταβιβάζεται ετησίως, δωρεές και χορηγίες. 
 

Άρθρο 2 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ 
 

∆ηµιουργείται γραµµατεία και υπηρεσία. 
Μπορεί να αναθέτει µελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες 
 
Υπάγονται οι αρµοδιότητες 
- Της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
του ΚΕΣΥ. 

- Όλων των επιτροπών του ΚΕΣΥ για αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, 
εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώρισης άλλων επαγγελµάτων υγείας, 
εξειδικεύσεων σε υγειονοµικές επιστήµες, νέες βιοιατρικές επιστήµες κλπ 

- Της εθνικής επιτροπής ηθικής και ιατρικής δεοντολογίας 
- Της επιτροπής του ΕΟΦ για την αναγνώριση επιστηµονικών 
εκδηλώσεων 

- Της µοριοδότησης κάθε ιατρικής επιστηµονικής εκδήλωσης(κατά UEMS 
σε συνεργασία µε τον ΠΙΣ) 
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-  Της µοριοδότησης κάθε  επιστηµονικής εκδήλωσης των άλλων 
επιστηµών υγείας µε τη συνεργασία των αντιστοίχων φορέων των άλλων 
επιστηµών. 

- Η εισήγηση θεµάτων επαγγελµατικών δικαιωµάτων των υγειονοµικών 
- Η έκφραση γνώµης για τον αριθµό εισαγωγής φοιτητών στις 
υγειονοµικές σχολές 

 
∆ιοικείται από 15 µελές ∆Σ που µετέχουν: ( 3ΣΙΕ, 2ΠΙΣ, 1 Ο∆ΟΜ, 1 ΠΦΣ, 2ΑΕΙ-
Ι,1ΑΕΙ-Ο∆, 1 ΑΕΙ-Φ, 1ΑΕΙ-ΒΙΟΛ, 1ΑΕΙ-ΝΟΣΗΛ, 1ΕΣ∆Υ, 1ΥΥΚΑ). Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος από τα µέλη ΣΙΕ ή ΑΕΙ 
- Οι πόροι του ΙνστΕΣΕΥΕ  προέρχονται από το 5% των εσόδων των 
ΕΕΙΕ που µεταβιβάζεται ετησίως,  

- ∆ωρεές και χορηγίες. 
- Το 1% των προϋπολογισµών των συνεδρίων, σεµιναρίων και άλλων 
επιστηµονικών εκδηλώσεων που υποβάλλουν αιτήµατα αναγνώρισης 
και µοριοδότησης. Το 50% του ποσού αυτού µεταβιβάζεται  στο ΚΕΣΥ. 

 
 

Άρθρο 3 
Ιατρικές ειδικότητες 

 
 

[Οι περιλήψεις των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των ειδικοτήτων που 
ακολουθούν είναι προσωρινές. Οι Καθηγητές Λ. Μιχάλης και Τ. Φιλαλήθης 
έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση της διαβούλευσης µε τις Επιστηµονικές 
Εταιρίες.] 
 

1. Οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικών Σχολών της χώρας ή ισότιµων πτυχίων 
της αλλοδαπής επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό Κράτος δύνανται να 
εκπαιδευτούν σε µία από τις ακόλουθες ειδικότητες: 

α. Αγγειοχειρουργική    
 β. Αιµατολογία     

γ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία   
δ. Ακτινολογία      
ε. Αλλεργιολογία     
στ. Αναισθησιολογία    
ζ. Βιοπαθολογία     
η. Γαστρεντερολογία    
θ. Γενική Ιατρική  
ι. Γηριατρική    
ια. Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική   
ιβ. ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία  
ιγ. Ενδοκρινολογία  
ιδ. Εσωτερική Παθολογία 
ιε. Ιατρική Γενετική  
ιστ. Ιατρική της Εργασίας 
ιζ. Ιατροδικαστική    
ιη.Kαρδιολογία      
ιθ. Κοινωνική Ιατρική  
κ.. Κυτταρολογία   
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κα. Μαιευτική-Γυναικολογία   
κβ.Νευρολογία  
κγ. Νευροχειρουργική    
κδ.Νεφρολογία  
κε.Oγκολογική Παθολογία 
κστ.Ορθοπαιδική  
κζ.Ουρολογία 
κη. Οφθαλµολογία 
κθ.Παθολογική Ανατοµική 
λ.Παιδιατρική 
λα.Παιδοψυχιατρική 
λβ.Πλαστική Χειρουργική 
λγ. Πνευµονολογία 
λδ Πυρηνική Ιατρική 
λε.Ρευµατολογία 
λστ.Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
λζ.Χειρουργική 
λη.Χειρουργική Θώρακα 
λθ. Χειρουργική Παίδων 
µ.Ψυχιατρική 
µα.Ωτορινολαρυγγολογία 

           
 
 
 
2. Το γνωστικό αντικείµενο και η διάρκεια σπουδών για κάθε ιατρική ειδικότητα 
καθορίζεται ως εξής: 
 
 α. Αγγειοχειρουργική 

Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 
ειδικευµένος αγγειοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να 
θεραπεύει τις αγγειακές νόσους: 

αα. όλων των αρτηριών, πλην της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου 
και των στεφανιαίων, 

αβ. του φλεβικού δικτύου και 
αγ. των λεµφικών αγγείων. 
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
αα. πρώτη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στη Χειρουργική και 
αβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Αγγειοχειρουργική, έξι 

µήνες στη Χειρουργική Θώρακα και έξι µήνες στην Καρδιοχειρουργική. 
 
β. Αιµατολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος αιµατολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει τα 
αιµατολογικά νοσήµατα και αιµατολογικές διαταραχές σε νοσηλευόµενους και 
εξωτερικούς αρρώστους. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
βα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική Παθολογία 

ή Παιδιατρική και 
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ββ. δεύτερη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Κλινική Αιµατολογία,  
η οποία περιλαµβάνει και τη µορφολογική µελέτη του αιµοποιητικού 
συστήµατος (σε χρόνο που ισοδυναµεί µε έξι µήνες Εργαστηριακή 
Αιµατολογία), δεκαοκτώ µήνες στην Εργαστηριακή Αιµατολογία και έξι µήνες 
στην Αιµοδοσία. 

 
γ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος ακτινοθεραπευτής–ογκολόγος να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τα 
ακτινοθεραπευτικά προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την αντιµετώπιση 
ογκολογικών αρρώστων. Ο ειδικευόµενος στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, 
πρέπει, κατά προτεραιότητα, να εµπεδώσει την ασφαλή, ακριβή και 
αποτελεσµατική χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεί, σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, µε τις σύγχρονες µεθόδους ακτινοθεραπείας, κατά τη 
ριζική και ανακουφιστική ακτινοθεραπεία αρρώστων µε κακοήθη νεοπλάσµατα. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζει και τις εφαρµογές της ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στην αντιµετώπιση καλοήθων παθήσεων, όπως, ιδίως, 
αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και πρόληψη επαναστένωσης στεφανιαίων 
αγγείων. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια και έξι µήνες, τα οποία 
κατανέµονται ως εξής: 

γα. πρώτη περίοδος, έξι µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα 
µήνες στην Ογκολογική Παθολογία και 

γβ. δεύτερη περίοδος, έξι µήνες στην Ακτινολογία, τριάντα έξι µήνες 
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και δύο τρίµηνα σε αντικείµενα επιλογής του 
ειδικευόµενου. 
 
 
 

δ. Ακτινολογία 
Ι. Είναι πολυθεµατική ειδικότητα και περιλαµβάνει την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο βασικό γνωστικό αντικείµενο – κοινό κορµό της 
Ακτινολογίας ανά σύστηµα, ώστε ο ειδικευµένος ακτινολόγος να είναι σε θέση 
να χρησιµοποιεί τις Ακτίνες – Χ, τους Υπέρηχους, την Υπολογιστική 
Τοµογραφία, τη Μαγνητική Τοµογραφία και την Ψηφιακή Αγγειογραφία για 
διαγνωστικούς σκοπούς και να µπορεί να επεκτείνεται και σε θεραπευτικά 
πεδία µε παρεµβατικές τεχνικές καθοδηγούµενες από τις παραπάνω µεθόδους 
απεικόνισης. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
δα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στα βασικά πεδία της Ακτινολογίας 

(Ακτινοφυσική, Ακτινοβιολογία, Ακτινοπροστασία και Ακτινοανατοµία) και 
κυκλικά στις τεχνικές εφαρµογής της Ακτινοδιαγνωστικής, της 
Υπερηχοτοµογραφίας, της Υπολογιστικής Τοµογραφίας, της Αγγειογραφίας και 
της Μαγνητικής Τοµογραφίας 

δβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες κυκλικής εκπαίδευσης στην 
Ακτινολογία ανά σύστηµα ως εξής: Μυοσκελετική Ακτινολογία (δεκαεπτά 
εβδοµάδες), Ακτινολογία Θώρακα (δεκαεπτά εβδοµάδες), Ακτινολογία Πεπτικού 
(δεκαεπτά εβδοµάδες), Νευροακτινολογία (δεκαεπτά εβδοµάδες), Ακτινολογία 
Ουρογεννητικού Συστήµατος (δεκατέσσερις εβδοµάδες), Ακτινολογία 
Καρδιαγγειακού Συστήµατος (δώδεκα εβδοµάδες), Παιδιατρική Ακτινολογία 
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(δώδεκα εβδοµάδες), Ακτινολογία Κεφαλής και τραχήλου (δέκα εβδοµάδες), 
Επεµβατική Ακτινολογία (οκτώ εβδοµάδες), Ακτινολογία Μαστού (έξι 
εβδοµάδες), επείγουσα Ακτινολογία (οκτώ εβδοµάδες) και 

δγ. τρίτη περίοδος, δώδεκα µήνες πρόσθετης – συµπληρωµατικής 
κυκλικής εκπαίδευσης ανά σύστηµα ή σε ένα µόνο σύστηµα επιλογής του 
ειδικευόµενου. 

 
ε. Αλλεργιολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων: 
εα. στη διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση των συχνότερων αλλά 

και σπάνιων νοσολογικών καταστάσεων της Αλλεργιολογίας και Κλινικής 
Ανοσολογίας 

εβ. στη διενέργεια των in vivo και in vitro απαιτούµενων  διαγνωστικών 
εξετάσεων και 

 εγ. στη διενέργεια µε επιτυχία και ασφάλεια των συνεδριών της Ειδικής 
Ανοσοθεραπείας.  

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
εα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική Παθολογία ή 

Παιδιατρική και 
εβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα µήνες στην Κλινική Αλλεργιολογία – 

Ανοσολογία, έξι µήνες σε Εργαστήριο Ανοσολογίας, έξι µήνες στην 
Πνευµονολογία, τρεις µήνες στη ∆ερµατολογία και τρεις µήνες στην 
Ωτορινολαρυγγολογία. 

 
στ. Αναισθησιολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

ταχείας λήψης αποφάσεων και ικανότητας επικοινωνίας και συµπεριφοράς για 
την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική φροντίδα για 
χειρουργικές και διαγνωστικές επεµβάσεις, προγραµµατισµένες και επείγουσες 
και την αντιµετώπιση αρρώστων µε οξύ και χρόνιο πόνο. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
στα. πρώτη περίοδος, δεκαοκτώ µήνες στα βασικά πεδία της 

Αναισθησιολογίας 
στβ. δεύτερη περίοδος, τρεις µήνες στην Πνευµονολογία και τρεις µήνες 

καρδιολογία και 
στγ. τρίτη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Αναισθησιολογία {από τους 

οποίους τρεις µήνες σε Τµήµα Επειγουσών Περιπτώσεων (Τ.Ε.Π.) και έξι µήνες 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Φ.) – Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας 
(Μ.Α.Φ.)} σε Αναισθησιολογικά τµήµατα νοσοκοµείων, στα οποία καλύπτεται το 
αντίστοιχο περιεχόµενο εκπαίδευσης. 

 
ζ. Βιοπαθολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 

τη διενέργεια και ερµηνεία εργαστηριακών εξετάσεων στα επί µέρους πεδία της 
Μικροβιολογίας, της Εργαστηριακής Αιµατολογίας, της Ιατρικής Βιοχηµείας και 
της Ανοσολογίας. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ζα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και 
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ζβ. δεύτερη περίοδος, δώδεκα µήνες στη Μικροβιολογία, εννέα µήνες 
στην Ανοσολογία, δώδεκα µήνες στην Ιατρική Βιοχηµεία, δώδεκα µήνες στην 
Εργαστηριακή Αιµατολογία και τρεις στην Αιµοδοσία. 

 
η. Γαστρεντερολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και 

ικανοτήτων ώστε ο ειδικευµένος γαστρεντερολόγος να είναι σε θέση να 
διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήµατα 
του πεπτικού, χρόνια και επείγοντα. Επίσης, πρέπει να είναι αυτάρκης στην 
εκτέλεση υπερηχογραφηµάτων των οργάνων, που αφορούν την ειδικότητα 
(γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, πάγκρεας, χοληφόρα αγγεία) και την εκτέλεση 
των βασικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή οισοφαγογαστρο-
δωδεκαδακτυλοσκοπήσεων, µε τις αντίστοιχες αιµοστατικές τεχνικές, ολικών 
κολοσκοπήσεων, µε τις αντίστοιχες αιµοστατικές τεχνικές, πολυπεκτοµών και 
πρωκτοσκοπήσεων. Τέλος, περιλαµβάνει την εκτέλεση προαιρετικών 
ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκοπική 
παλίνδροµη χολαγγειοπαγκρεατογραφία, θεραπευτικές τεχνικές µε χρήση laser, 
διαστολές στενώσεων, µανοµετρία και pHµετρία, ενδοσκοπικούς υπέρηχους, 
διαγνωστική λαπαροσκόπηση, παρεµβατική πρωκτολογία και προχωρηµένη 
ηπατολογία (των µεταµοσχεύσεων). 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ηα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική Παθολογία 

και 
ηβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στη Γαστρεντερολογία. 
 
θ. Γενική Ιατρική  
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Γενικός Ιατρός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και θεραπεύει όλα 
τα οξέα και χρόνια νοσήµατα και τις αδιαφοροποίητες και ασαφείς νοσολογικές 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
(Π.Φ.Υ.), να παρέχει άµεση περίθαλψη στις επείγουσες περιπτώσεις και να 
παραπέµπει σε άλλες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες υγείας τις περιπτώσεις, 
που απαιτούν εξειδικευµένη φροντίδα. Να αντιµετωπίζει τον άρρωστο ως 
ολότητα, λαµβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του και το οικογενειακό, 
εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας σε ατοµικό και συλλογικό 
επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να διεξάγει επιδηµιολογικές έρευνες στον πληθυσµό ευθύνης της Π.Φ.Υ., 
συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των αναγκών υγείας, του σχεδιασµού και 
της πραγµατοποίησης παρεµβάσεων σε συνεργασία µε την κοινότητα και τους 
φορείς της και της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως 
εξής: 

θα. πρώτη περίοδος, δεκαέξι µήνες στον Κύκλο Παθολογίας, που 
περιλαµβάνει εκπαίδευση στο αντικείµενο της Εσωτερικής Παθολογίας, της 
Καρδιολογίας, της Παιδιατρικής, της Πνευµονολογίας, της Νευρολογίας, και της 
∆ερµατολογίας και δεκατρεις µήνες στον Κύκλο Χειρουργικής, που 
περιλαµβάνει εκπαίδευση στο αντικείµενο της Χειρουργικής, της Ορθοπαιδικής, 
της Μαιευτικής–Γυναικολογίας, της Οφθαλµολογίας, της Ωτορινολαρυγγολογίας 
και της Ουρολογίας και 
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θβ. δεύτερη περίοδος, τρεις µήνες στον Εργαστηριακό Κύκλο, που 
περιλαµβάνει εκπαίδευση στο αντικείµενο της Ακτινολογίας και της 
Βιοπαθολογίας και δεκαέξι µήνες στον Κύκλο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, 
που περιλαµβάνει εκπαίδευση σε Κέντρο Υγείας και στα αντικείµενα της 
Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχιατρικής, της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής 
Ιατρικής και της Επιδηµιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της 
Έρευνας. 

ΙΙΙ. Παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της 
παραγράφου δ του άρθρου 29 του νόµου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’). 

 
 
ι. Γηριατρική 
 
 
ια. Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική  
Ι. Η Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως 

ειδικότητα της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήµης. Η Στοµατική και 
Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευµένος Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός 
Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τις 
συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη 
στοµατική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις τυχόν 
επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση αρχίζει µετά τη λήψη των πτυχίων Οδοντιατρικής ή 
Ιατρικής και τη συµπλήρωση του τελευταίου εξαµήνου φοίτησης στη σχολή του 
δεύτερου πτυχίου και διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 

ιαα. πρώτη περίοδος, έξι µήνες στη Χειρουργική και 
ιαβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στη Χειρουργική στόµατος, 

γνάθων και προσώπου και έξι µήνες σε αντικείµενο επιλογής του ειδικευόµενου. 
ΙΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης 

της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της Ιατρικής και της 
Οδοντιατρικής. 

ΙV. Οι Στοµατικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί µπορούν να είναι 
µέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου 
έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση. 

V. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόµου 1579/1985 
(ΦΕΚ 217 Α’), του π.δ. 273/2001 (ΦΕΚ 195 Α’), του π.δ. 331/1994 
«Αναγνώριση νοσοκοµειακών µονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της 
Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 175 Α’), του π.δ. 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία 
επιλογής ειδικευοµένων Γναθοχειρουργικής µε εξετάσεις» (ΦΕΚ 140 Α’) και του 
π.δ. 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής 
ειδικότητας και της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87 Α’) διατηρούνται σε ισχύ, κατά 
το µέρος που δεν είναι αντίθετες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος. 

 
ιβ. ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος ∆ερµατολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να θεραπεύει 
τις συνήθεις και σπανιότερες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις:  

ιβα. του δέρµατος και των εξαρτηµάτων του,  
ιββ. των ορατών βλεννογόνων, 
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ιβγ. της πρωκτογεννητικής περιοχής, 
ιβδ. του επιπολής κυκλοφορικού συστήµατος. 
Πρέπει, επίσης, να διαγιγνώσει και να αντιµετωπίζει τα σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενα νοσήµατα. 
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ιβα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και 
ιββ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στη ∆ερµατολογία - 

Αφροδισιολογία. 
 
ιγ. Ενδοκρινολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Ενδοκρινολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να 
αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα ενδοκρινολογικά νοσήµατα σε 
νοσηλευόµενους αλλά και εξωτερικούς αρρώστους. Το φάσµα του γνωστικού 
αντικειµένου της ενδοκρινολογίας καλύπτει τις παθήσεις των ενδοκρινών 
αδένων, τις διαταραχές του µεταβολισµού, το σακχαρώδη διαβήτη, τη διατροφή 
και την Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ιγα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική Παθολογία 

ή δώδεκα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα µήνες στην 
Παιδιατρική. Η εκπαίδευση στην Παιδιατρική θα γίνεται σε Παιδιατρικά Τµήµατα, 
που ασχολούνται µε ενδοκρινολογία της παιδικής ηλικίας και 

ιγβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στην Ενδοκρινολογία, από 
τους οποίους δώδεκα µήνες εκπαίδευσης στις διαγνωστικές µεθόδους 
διερεύνησης των ενδοκρινολογικών και µεταβολικών νοσηµάτων. 

 
ιδ. Εσωτερική Παθολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Παθολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει 
τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες νοσολογικές οντότητες και σύνδροµα της 
Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσηλευόµενους και εξωτερικούς αρρώστους.  
Επιπλέον, ο ειδικευµένος Παθολόγος θα πρέπει να µπορεί να ενεργεί ως 
σύµβουλος σε χειρουργικούς αρρώστους και αρρώστους, που εµπίπτουν σε 
άλλες ειδικότητες. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ιδα. πρώτη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στην Εσωτερική Παθολογία 

και 
ιδβ. δεύτερη περίοδος, τρεις µήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έξι 

µήνες στην Καρδιολογία, έξι µήνες σε Κέντρο Υγείας, δύο τρίµηνα, κατ’ 
επιλογήν του ειδικευόµενου, στον Παθολογικό Τοµέα ή στο Τ.Ε.Π. και ένα 
τρίµηνο, κατ’ επιλογήν του ειδικευόµενου, στην Αιµατολογία ή στην Παιδιατρική. 

 
Ιε. Ιατρική Γενετική 
 
 
 
ιστ. Ιατρική της Εργασίας   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Ιατρός της Εργασίας:  
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ιστα. να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους βλαπτικούς παράγοντες του 
εργασιακού περιβάλλοντος, να εκτιµά τις επιδράσεις τους στην υγεία των 
εργαζοµένων, καθώς και να προβαίνει σε διαφορική διάγνωση της κοινής 
νόσου από τις επαγγελµατικές νόσους, 

ιστβ. να προσανατολίζει τον ιατροβιολογικό έλεγχο των εργαζοµένων 
στην κατεύθυνση της πρόληψης ή έγκαιρης διάγνωσης, 

ιστγ. να προτείνει µέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των 
επαγγελµατικών νόσων και ατυχηµάτων,  

ιστδ. να είναι σε θέση να παρέχει άµεση βοήθεια στα οξέα και 
επείγοντα περιστατικά στους χώρους εργασίας, 

ιστε. να φροντίζει για την επανένταξη των εργαζοµένων µετά από 
ατύχηµα ή νόσο, επανεκτιµώντας την κατάσταση υγείας τους και 

ιστ.στ. να έχει σαφείς γνώσεις οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και 
ασφάλειας στην επιχείρηση (τήρηση αρχείου και ατοµικού βιβλιαρίου 
επαγγελµατικού κινδύνου των εργαζοµένων), διεξαγωγής επιδηµιολογικών 
ερευνών στην κατεύθυνση της προώθησης της υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας και γνώση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του 
ιατρικού επαγγέλµατος, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας για την υγεία και 
την ασφάλεια της εργασίας. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως 
εξής: 

ιστα. πρώτη περίοδος, δεκαπέντε µήνες στην Εσωτερική Παθολογία 
και 

ιστβ. δεύτερη περίοδος, έξι µήνες στην Πνευµονολογία, τρεις µήνες στην 
Ορθοπαιδική, δύο στη ∆ερµατολογία, ένα µήνα στην Ωτορινολαρυγγολογία, ένα 
µήνα στην Οφθαλµολογία και είκοσι µήνες στην Ιατρική της Εργασίας. 
 

ιζ. Ιατροδικαστική   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Ιατροδικαστής να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα, 
που συναντώνται κατά την πρακτική άσκηση της Ιατροδικαστικής, σε σχέση 
µε την Θανατολογία, την Κλινική Ιατροδικαστική, την Εργαστηριακή 
Ιατροδικαστική και την Τοξικολογία.  

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως 
εξής: 

ιζα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Παθολογική Ανατοµική και 
ιζβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Ιατροδικαστική. 
 
ιη. Καρδιολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Καρδιολόγος:  
ιηα. να είναι σε θέση να κάνει διαγνωστικές υποθέσεις και να προβαίνει 

σε διαφορική διάγνωση των µεγάλων ανατοµικών και λειτουργικών 
καρδιακών συνδρόµων,   

ιηβ. να πιθανολογεί τα αίτια της πάθησης, 
ιηγ. να εκτελεί και ερµηνεύει βασικές ειδικές αναίµακτες καρδιολογικές 

εξετάσεις, 
ιηδ. να χορηγεί τα καρδιολογικά φάρµακα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύµητες ενέργειες, καθώς και το κόστος τους, 
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ιηε. να εκτελεί τους κοινούς διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 
χειρισµούς της καρδιολογίας και 

ιηστ. να εκτελεί φλεβικούς και αρτηριακούς καθετηριασµούς. 
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ιηα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική 

Παθολογία,  
ιηβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα µήνες σε καρδιολογικό τµήµα, που 

περιλαµβάνουν τρεις έως έξι µήνες τουλάχιστον άσκηση σε στεφανιαία µονάδα, 
τρεις έως έξι µήνες τουλάχιστον σε εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο και τρεις έως 
έξι µήνες τουλάχιστον άσκηση κατ’ επιλογήν του ειδικευόµενου σε πεδίο 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του και τις ανάγκες του καρδιολογικού κέντρου, 

ιηγ. τρίτη περίοδος, πέντε µήνες σε εργαστήριο ή ιατρείο 
υπερηχοκαρδιογραφίας, τρεις σε εργαστήριο ή ιατρείο κοπώσεων ή πυρηνικής 
καρδιολογίας, δύο µήνες σε εργαστήριο ή ιατρείο βηµατοδοτών, πέντε µήνες σε 
αίθουσα καρδιακών καθετηριασµών και τρεις µήνες σε παιδοκαρδιολογική ή 
καρδιοχειρουργική κλινική ή κοινή Μ.Ε.Θ.. 

 
ιθ. Κοινωνική Ιατρική 
Ι. Περιλαµβάνει την επιστήµη και την τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, 

της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας µέσω 
οργανωµένων ενεργειών της κοινωνίας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει: 

ιθα. τη γνώση των µεθόδων εκτίµησης των αναγκών υγείας του 
πληθυσµού, 

ιθβ. την εκτίµηση των αναγκών υγείας του πληθυσµού ή ειδικών οµάδων 
πληθυσµού, 

ιθγ. την επιδηµιολογική µελέτη των νόσων και την έρευνα της αιτίας των 
νόσων, 

ιθδ. την παρακολούθηση, έλεγχο και αντιµετώπιση των λοιµωδών 
νοσηµάτων, 

ιθε. την παρακολούθηση, έλεγχο και αντιµετώπιση των καθοριστικών για 
την υγεία παραγόντων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς, 

ιθστ. τη γνώση των µεθόδων και των τεχνικών πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των ασθενειών και 

ιθζ. το σχεδιασµό, οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση υπηρεσιών 
υγείας. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ιθα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες από τους οποίους έξι µήνες στην 

Εσωτερική Παθολογία, η οποία περιλαµβάνει βασική θεωρητική, κλινική 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και έξι µήνες σε Κέντρο Υγείας και 

ιθβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες από τους οποίους: 
i. δώδεκα µήνες στη θεωρητική κατάρτιση σε Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής, 

σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας. Η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείµενα: Επιδηµιολογία, 
Βιοστατιστική, Κοινωνικές Επιστήµες, Οικονοµία της Υγείας, Οργάνωση, 
∆ιοίκηση και Προγραµµατισµό των Υπηρεσιών Υγείας, Προληπτική Ιατρική και 
Προαγωγή της Υγείας, Έλεγχο και Πρόληψη των Λοιµωδών Νοσηµάτων, 
Περιβαλλοντική Ιατρική και ∆ιατροφή, 
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ii. δώδεκα µήνες σε πρακτική άσκηση, που πραγµατοποιείται σε Τοµέα 
Κοινωνικής Ιατρικής ή Εργαστήριο Επιδηµιολογίας ή Τοµέα ή Εργαστήριο µε 
δραστηριότητα, που εµπίπτει στα αντικείµενα του προηγούµενου εδαφίου και 

iii. δώδεκα µήνες σε πρακτική άσκηση, που πραγµατοποιείται σε 
Υπηρεσία ∆ηµόσιας Υγείας. 
 
 
          κ. Κυτταρολογία 
……………………………………………………………………………………………
……………………….. 

κα. Μαιευτική – Γυναικολογία    
Ι. Περιλαµβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη λειτουργία 

και τις παθήσεις του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας και τη λειτουργία 
των οργάνων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το γεννητικό σύστηµα, 
όπως οι ενδοκρινείς αδένες και ο µαστός. Επίσης, περιλαµβάνει την 
παρακολούθηση της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας του τοκετού και τον έλεγχο της περιόδου της 
λοχείας. Συγχρόνως, καλύπτει και τον τοµέα του οικογενειακού 
προγραµµατισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται ο έλεγχος των γεννήσεων και 
η αντιµετώπιση των σεξουαλικών προβληµάτων και των ψυχικών 
επιπτώσεων που συνδέονται µε αυτά.  

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
καα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στη Χειρουργική 
καβ. δεύτερη περίοδος, είκοσι ένα µήνες στη Μαιευτική, είκοσι ένα µήνες 

στη Γυναικολογία και δύο τρίµηνα στα ακόλουθα αντικείµενα επιλογής του 
ειδικευόµενου: Αναπαραγωγή του ανθρώπου, Ενδοσκοπική Χειρουργική και 
Εµβρυοµητρική Ιατρική. 

 
κβ. Νευρολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Νευρολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει, διαγιγνώσκει και 
αντιµετωπίζει τα συνήθη, αλλά και σπανιότερα νευρολογικά νοσήµατα σε 
νοσηλευόµενους αλλά και εξωτερικούς αρρώστους.   

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κβα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία  
κββ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στη Νευρολογία από τους 

οποίους έξι µήνες στη Ψυχιατρική. 
 
κγ. Νευροχειρουργική 
Ι. Περιλαµβάνει τη γνώση της µορφολογίας και της λειτουργίας του 

νευρικού συστήµατος καθώς και των παθολογικών καταστάσεων (παθήσεις 
και κακώσεις) που το επηρεάζουν. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κγα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στη Χειρουργική 
κγβ. δεύτερη περίοδος, έξι µήνες στη Νευρολογία και 
κγγ. τρίτη περίοδος, πενήντα τέσσερις µήνες στη Νευροχειρουργική. 
 
κδ. Νεφρολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Νεφρολόγος να είναι σε θέση να:  
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κδα. διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα 
νεφρολογικά νοσήµατα σε νοσηλευόµενους και εξωτερικούς αρρώστους, 

κδβ. αντιµετωπίζει αρρώστους µε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
µε αιµοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση, να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει 
αρρώστους µε συστηµατικά νοσήµατα και εκδηλώσεις από τους νεφρούς, 
καθώς και νεφρολογικά προβλήµατα ιδιαίτερων κατηγοριών αρρώστων (µε 
καρδιολογικά, ογκολογικά, αιµατολογικά, κληρονοµικά και άλλα συναφή 
προβλήµατα) και 

κδγ. διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει αρρώστους µε διαταραχές της 
οµοιόστασης των δισθενών ιόντων και τη νεφρική οστεοδυστροφία. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κδα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική 

Παθολογία και 
κδβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ µήνες στη Νεφρολογία. 
 
κε. Ογκολογική Παθολογία   
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος Ογκολόγος: 
κεα. να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τα 

νεοπλασµατικά νοσήµατα και τις παθολογικές καταστάσεις που συνδυάζονται 
µε αυτά και δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν ριζικά µε εγχείρηση ή 
ακτινοθεραπεία, 

κεβ. να έχει αποκτήσει τις ικανότητες άνετης εκτέλεσης όλων των 
µικρών επεµβατικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που απαιτούνται για 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση νοσηλευοµένων και εξωτερικών 
ογκολογικών αρρώστων και 

κεγ. να ενεργεί ως σύµβουλος σε περιπτώσεις αρρώστων που 
αντιµετωπίζονται πρωτογενώς µε εγχείρηση ή ακτινοθεραπεία. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κεα. πρώτη περίοδος, τριάντα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και 
κεβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Ογκολογία και δύο 

τρίµηνα στα ακόλουθα αντικείµενα επιλογής του ειδικευόµενου: Αιµατολογία, 
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Παρεµβατική Ακτινολογία, Μ.Ε.Θ. και Μονάδα 
Μεταµοσχεύσεως Μυελού. 

 
κστ. Ορθοπαιδική 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος ορθοπαιδικός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει 
τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις και κακώσεις του µυοσκελετικού 
συστήµατος. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κστα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στη Χειρουργική 
κστβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο µήνες στην Ορθοπαιδική 

Ενηλίκων και δώδεκα µήνες στην Ορθοπαιδική Παίδων και 
κστγ. τρίτη περίοδος, δύο τρίµηνα ή έξι µήνες στα ακόλουθα αντικείµενα 

επιλογής του ειδικευόµενου: Αθλητικές κακώσεις – Αρθροσκόπηση, Άκρα χείρα 
– Μικροχειρουργική, Όγκοι µυοσκελετικού, Σπονδυλική στήλη και Μ.Ε.Θ..  

 
κζ. Ουρολογία 
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Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 
ειδικευµένος ουρολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει 
τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις του ουροποιογεννητικού 
συστήµατος και των δύο φύλων, σε ενδονοσοκοµειακούς και εξωτερικούς 
αρρώστους. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
κζα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στη Χειρουργική 
κζβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο µήνες στην Ουρολογία και 
κζγ. τρίτη περίοδος, τρεις µήνες στη Γυναικολογία και τρεις µήνες σε ένα 

από τα ακόλουθα αντικείµενα επιλογής του ειδικευόµενου: Ουρολογία παίδων ή 
Νεφρολογία. 
 

κη. Οφθαλµολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος οφθαλµίατρος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει 
τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις των οφθαλµών και των 
εξαρτηµάτων τους, σε ενδονοσοκοµειακούς αλλά και εξωτερικούς 
αρρώστους. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
εξήντα µήνες στην Οφθαλµολογία και στις ειδικές οφθαλµικές παθήσεις, από 
τους οποίους τουλάχιστον οκτώ µήνες σε ιατρείο αµφιβληστροειδούς, 
τουλάχιστον έξι µήνες σε ιατρείο κερατοειδούς, τουλάχιστον έξι µήνες σε ιατρείο 
γλαυκώµατος, τουλάχιστον έξι µήνες σε ιατρείο στραβισµού και 
παιδοοφθαλµολογίας και τουλάχιστον τέσσερις µήνες σε ένα αντικείµενο 
επιλογής του ειδικευόµενου (Υαλοειδές, χρήση LASER, Ηλεκτροαµφιβληστρο-
ειδογράφηµα, Φλεγµονές του οφθαλµού, Υπερηχογράφηµα). 

 
κθ. Παθολογική Ανατοµική  
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και εκµάθηση των 

απαιτούµενων τεχνικών ώστε ο ειδικευµένος παθολογοανατόµος  να είναι σε 
θέση να διαγιγνώσκει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήµατα µε βάση την 
κυτταρική και ιστολογική µορφολογία και την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων. 
Τα κύρια γνωστικά αντικείµενα της Παθολογικής Ανατοµικής είναι η 
Χειρουργική Παθολογική Ανατοµική, η Παθολογική Ανατοµική νεκροτοµών.. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
εξήντα µήνες στην Παθολογική Ανατοµική,……………... 

 
λ. Παιδιατρική 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος παιδίατρος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει τα 
συνήθη και σπανιότερα παιδιατρικά νοσήµατα σε εσωτερκούς και 
εξωτερικούς αρρώστους.  

Τα πρώτα τρία χρόνια περιλαµβάνουν τη βασική εκπαίδευση στον 
κοινό κορµό της Παιδιατρικής ειδικότητας και τα τελευταία δύο χρόνια 
περιλαµβάνουν προηγµένη εκπαίδευση στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια φροντίδα, καθώς και απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων στην 
προληπτική και κοινωνική παιδιατρική. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
πενήντα τέσσερις µήνες στην Παιδιατρική (από τους οποίους έξι µήνες 
Νεογνολογία) στον κοινό κορµό, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα και, 
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µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων µηνών στην Παιδιατρική, δύο 
τρίµηνα σε αντικείµενα επιλογής του ειδικευόµενου (Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Παίδων, Νεφρολογία, Αιµατολογία – Ογκολογία, Καρδιολογία, 
Ενδοκρινολογία, Γαστρεντερολογία, Πνευµονολογία, Νευρολογία, Λοιµώδη 
Νοσήµατα, Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική) σε οργανωµένες κλινικές ή 
τµήµατα του Παιδιατρικού Τοµέα. 

 
λα. Παιδοψυχιατρική 
Ι. Περιλαµβάνει τις ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας από τη γέννηση µέχρι και την ενηλικίωση και περιλαµβάνει την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις παρακάτω ενότητες: 

λαα. φυσιολογική ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, 
λαβ. ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων και κατανόηση της σηµασίας 

των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται 
µε την αιτιολογία τους, 

λαγ. θεραπευτική αντιµετώπιση βιολογική και ψυχοθεραπευτική 
λαδ. προβλήµατα παιδιών µε ειδικές ανάγκες και 
λαε. εφαρµογή των αρχών και της πρακτικής της Συµβουλευτικής – 

∆ιασυνδετικής Παιδοψυχιατρικής, της Κοινωνικής και Κοινοτικής 
Παιδοψυχιατρικής και της Προληπτικής Παιδοψυχιατρικής. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λαα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Ψυχιατρική Ενηλίκων και 
λαβ. δεύτερη περίοδος, έξι µήνες στη Νευρολογία, κατά προτίµηση στην 

Παιδονευρολογία, είκοσι τέσσερις µήνες στην Παιδική και Εφηβική Ψυχιατρική 
σε εξωτερικές δοµές (Εξωτερικά Ιατρεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικές Μονάδες, Νοσοκοµεία Ηµέρας), έξι µήνες 
εκπαίδευση σε ενδονοσοκοµειακές µονάδες νοσηλείας, έξι µήνες στη 
∆ιασυνδετική – Συµβουλευτική Παιδοψυχιατρική και έξι µήνες εκπαίδευση σε 
Κεντρο Υγείας. 

 
λβ. Πλαστική Χειρουργική 
Ι. Περιλαµβάνει τη διάγνωση και την προεγχειρητική, διεγχειρητική και 

µετεγχειρητική αντιµετώπιση των εξής θεµατικών αντικειµένων: 
λβα. τραύµατα ή φλεγµονές, απότοκους τραυµατισµού του δέρµατος 

και υποδόριου ιστού, 
λββ. γναθοπροσωπικά τραύµατα, κυρίως, του σπλαχνικού κρανίου, 
λβγ. εγκαύµατα διαφόρου αιτιολογίας (θερµικής, ηλεκτρικής, χηµικής ή 

εξ ακτινολογίας), 
λβδ. δυσµορφίες λόγω τραύµατος, 
λβε. συγγενείς ανωµαλίες και νοσήµατα της κεφαλής και τραχήλου, 

συµπεριλαµβανοµένων και των κρανιοπροσωπικών ανωµαλιών και σχιστιών 
χείλους – υπερώας, 

λβστ. όγκοι του δέρµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
αντιµετώπισης των επιχωρίων λεµφαδένων, 

λβζ. όγκοι της κεφαλής και του τραχήλου, 
λβη. συγγενείς ή επίκτητες δυσµορφίες του κορµού και των άκρων ή 

άλλων σηµείων του σώµατος όπου παρίσταται ανάγκη κάλυψης δια 
δέρµατος, 

λβθ. λεµφοιδήµατα, 
λβι. συγγενείς και επίκτητες ανωµαλίες των εξωγεννητικών οργάνων, 
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λβια. κατακλίσεις διαφόρων αιτιολογιών, 
λβιβ. χειρουργική χειρός, 
λβιγ. χειρουργική των περιφερικών νεύρων, 
λβιδ. επανορθωτική χειρουργική του µαστού µετά από συγγενείς 

παθήσεις ή µαστεκτοµής και 
λβιε. αισθητική χειρουργική. 
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λβα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στη Χειρουργική και 
λββ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Πλαστική Χειρουργική, έξι 

µήνες στη Χειρουργική Παίδων (µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
µηνών στην Πλαστική Χειρουργική) και έξι µήνες, κατ’ επιλογήν του 
ειδικευόµενου, σε µία ειδικότητα του Χειρουργικού Τοµέα (µετά την πάροδο 
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων µηνών στην Πλαστική Χειρουργική). 

 
 
 
λγ. Πνευµονολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος πνευµονολόγος να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει και θεραπεύει 
τα συνήθη, αλλά και σπανιότερα πνευµονολογικά νοσήµατα, σε 
νοσηλευόµενους και εξωτερικούς αρρώστους. 

ΙΙ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται 
ως εξής: 

λγα. πρώτη περίοδος, δεκαοκτώ µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και 
λγβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Πνευµονολογία και έξι 

µήνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι 
τεσσάρων µηνών στην Πνευµονολογία). 

 
λδ. Πυρηνική Ιατρική 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τις ιδιότητες του 

πυρήνα των ραδιενεργών στοιχείων, και κατ’ επέκταση, των ραδιοφαρµάκων 
και ραδιοαντιδραστηρίων, καθώς και των συστηµάτων καταµέτρησης και 
απεικόνισης της κατανοµής της ακτινοβολίας ((γ-counter, γ-Camera και PET 
Camera) για την µελέτη των διαταραχών του µεταβολισµού, της λειτουργίας, 
της φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας και ανατοµίας των διαφόρων οργάνων και 
συστηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος. 

Το φάσµα των δραστηριοτήτων της Πυρηνικής Ιατρικής, που 
καθορίζεται από τον παραπάνω ορισµό περιλαµβάνει : 

λδα. ∆ιαγνωστικές εφαρµογές (in vivo και in vitro) και 
λδβ. Θεραπευτικές εφαρµογές. 
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λδα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στην Εσωτερική Παθολογία, έξι 

µήνες στην Καρδιολογία, τέσσερις µήνες στην Ακτινολογία και δύο µήνες στην 
Ενδοκρινολογία και 

λδβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στην Πυρηνική Ιατρική. 
 

λε. Ρευµατολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος ρευµατολόγος να είναι σε θέση:  
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λεα. να διαγιγνώσκει και αντιµετωπίζει τα νοσήµατα και λειτουργικές 
διαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συστήµατος των 
συνδετικών ιστών και παρακείµενων µαλακών µορίων και 

λεβ. να αντιµετωπίζει προβλήµατα, που αφορούν στη διάγνωση, 
αξιολόγηση των ανοσολογικών ευρηµάτων και τη θεραπευτική χρήση 
ανοσοκατασταλτικής και/ή βιολογικής θεραπείας, σε σειρά συστηµατικών 
αυτοανόσων / αυτοφλεγµονωδών νοσηµάτων, όπως, νοσήµατα κολλαγόνου 
και αγγειΐτιδες.  

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λεα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στην Εσωτερική 

Παθολογία και 
λεβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στη Ρευµατολογία, τέσσερις 

µήνες στην Ορθοπαιδική (µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 
µηνών στη Ρευµατολογία), τέσσερις µήνες στη Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση (µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων µηνών στη 
Ρευµατολογία) και τέσσερις µήνες σε Ανοσολογικό Εργαστήριο (µετά την 
πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων µηνών στη Ρευµατολογία). 

 
λστ. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 

ειδικευµένος φυσίατρος να είναι σε θέση:  
λστα. να εφαρµόζει τις βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές 

µεθόδους των παθήσεων του µυοσκελετικού, νευρικού, καρδιαγγειακού και 
αναπνευστικού συστήµατος και τις ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές 
τεχνικές της εφαρµοσµένης βιοφυσικής, που είναι απαραίτητες για την 
αντιµετώπιση νοσηµάτων, τα οποία επηρεάζουν φυσιολογικές 
δραστηριότητες, 

λστβ. να κατέχει θεωρητικά και πρακτικά τις µεθόδους 
αναπροσαρµογής του αναπήρου και 

λστγ. να µπορεί να συνεργάζεται, καθοδηγεί και συντονίζει την οµάδα 
αποκατάστασης (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές 
οµιλίας, νοσηλευτές αποκατάστασης, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους 
και επαγγελµατικούς συµβούλους). 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λστα. πρώτη περίοδος, έξι µήνες στην Εσωτερική Παθολογία, έξι 

µήνες στην Ορθοπαιδική και έξι µήνες στη Νευρολογία και 
λστβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο µήνες στη Φυσική Ιατρική και 

Αποκατάσταση. 
 
λζ. Χειρουργική 
Ι. Περιλαµβάνει τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση του 

ειδικευοµένου στις αρχές και τους κανόνες της χειρουργικής επιστήµης, 
καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία των διαφόρων παθήσεων, ανωµαλιών 
και κακώσεων των οργάνων του ανθρώπινου σώµατος και την τεχνική των 
διαφόρων χειρουργικών επεµβάσεων. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λζα. πρώτη περίοδος, εξήντα µήνες στη Χειρουργική και 
λζβ. δεύτερη περίοδος, δύο εξάµηνα, κατ’ επιλογή του ειδικευοµένου, 

στις εξής χειρουργικές ειδικότητες (ανά εξάµηνο): Αγγειοχειρουργική, 
Γυναικολογία-Μαιευτική, Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Ουρολογία, Πλαστική 
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Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακα, Ωτορινολαρυγγολογία και Χειρουργική 
Παίδων. 

 
λη. Χειρουργική Θώρακα 
Ι. Περιλαµβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση, τη χειρουργική 

αντιµετώπιση και την µετεγχειρητική φροντίδα των αρρώστων όλων των 
ηλικιών, οι οποίοι εµφανίζουν διάφορες παθολογικές καταστάσεις των 
οργάνων του θώρακος. Σε αυτές υπάγονται οι συγγενείς ανωµαλίες, οι 
παθήσεις και οι κακώσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, των 
πνευµόνων, του οισοφάγου, του µεσοθωρακίου, του θωρακικού τοιχώµατος 
και του διαφράγµατος. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
ληα. πρώτη περίοδος, τριάντα έξι µήνες στη Χειρουργική και 
ληβ. δεύτερη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στη Χειρουργική Θώρακα 

και είκοσι τέσσερις µήνες στη Χειρουργική Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων. 
 
λθ. Χειρουργική Παίδων 
Ι. Περιλαµβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε ό,τι αφορά 

στην προσέγγιση, εξέταση και θεραπεία των παθήσεων των νεογνών, 
βρεφών και παιδιών µέχρι την ηλικία των δεκατεσσάρων χρόνων. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
λθα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις µήνες στη Χειρουργική και έξι 

µήνες Παιδιατρική και 
λθβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα πέντε µήνες στη Χειρουργική Παίδων, 

έξι µήνες σε Μ.Ε.Θ. νεογνών, βρεφών και παίδων και τρεις µήνες κατ’ επιλογήν 
του ειδικευοµένου, στις εξής ειδικότητες: Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική ή 
Χειρουργική Θώρακα. 

 
µ. Ψυχιατρική 
Ι. Περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις παρακάτω 

ενότητες: 
µα. εξέλιξη της σύγχρονης ψυχιατρικής, θεωρίες των διαφόρων 

Σχολών,  
µβ. εκτίµηση των ψυχικών λειτουργιών και των διαταραχών τους,  
µγ. εφαρµογή των σύγχρονων διαφορικών κριτηρίων ψυχικής υγείας 

και ψυχικής διαταραχής, 
µδ. θεραπευτική αντιµετώπιση, βιολογική και ψυχολογική, όλων των 

ψυχικών διαταραχών και 
µε. εφαρµογή των αρχών και της πρακτικής της Συµβουλευτικής – 

∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής, της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής και 
της Προληπτικής Ψυχιατρικής. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
µα. πρώτη περίοδος, έξι µήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα 

µήνες στη Νευρολογία και 
µβ. δεύτερη περίοδος, πενήντα τέσσερις µήνες στην Ψυχιατρική, που 

περιλαµβάνουν δώδεκα µήνες σε Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, δώδεκα µήνες σε 
Ψυχιατρικό Τοµέα Γενικού Νοσοκοµείου, που διαθέτει κλίνες ή σε 
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκοµείου, δώδεκα µήνες σε 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, δώδεκα µήνες, κατ’ επιλογήν του ειδικευόµενου, σε µία 
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ή περισσότερες από τις παραπάνω Μονάδες Ψυχικής Υγείας και έξι µήνες σε 
Κέντρο Υγείας. 

 
µα. Ωτορινολαρυγγολογία 
Ι. Περιλαµβάνει την εκπαίδευση στη φυσιολογική λειτουργία και στην 

αντιµετώπιση των παθήσεων του αυτιού, του κροταφικού οστού, της µύτης, 
των παραρρινίων κοιλοτήτων, της στοµατικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του 
λάρυγγα, της τραχείας, του τραχηλικού οισοφάγου, της κεφαλής, του 
τραχήλου και των παρακείµενων περιοχών. 

Επίσης περιλαµβάνει την εκπαίδευση στις λειτουργίες και παθήσεις, 
που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία, όπως ακουολογικές και φωνητικές 
διαταραχές και σε θεραπευτικές εξειδικεύσεις, όπως ακουολογία για παιδιά 
και ενήλικες, ωτονευρολογία και φωνιατρική, νευρολογία των κρανιακών 
νεύρων VII-XII, ανοσοβιολογία σχετιζόµενη µε ωτορινολαρυγγολογικές 
παθήσεις και ογκολογία. Τέλος, περιλαµβάνει και την περιοχική πλαστική και 
επανορθωτική χειρουργική. 

ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής: 
µαα. πρώτη περίοδος, δώδεκα µήνες στη Χειρουργική και 
µαβ. δεύτερη περίοδος, πενήντα τέσσερις µήνες στην 

Ωτορινολαρυγγολογία Ενηλίκων και έξι µήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία 
Παίδων (µετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων µηνών στην 
Ωτορινολαρυγγολογία ενηλίκων).  

 
3.Η πλήρης και λεπτοµερής περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου της 

ειδικότητας, η διάρκεια εκπαίδευσης, τόσο συνολικά όσο και στα επί µέρους 
γνωστικά αντικείµενα για τη χορήγηση καθεµίας από τις παραπάνω ιατρικές 
ειδικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη της οικείας 
ΕΕΙΕ . 

4. Ειδικά για τις ειδικότητες της Γηριατρικής και της Γενετικής Ιατρικής 
εκδίδεται υπουργική απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ, µετά από πρόταση του 
ΚΕΣΥ για τη σύσταση  δύο αντίστοιχων πενταµελών επιτροπών που 
αποτελούνται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Συντονιστές 
∆ιευθυντές ΕΣΥ ειδικοτήτων µε συναφές αντικείµενο και αποδεδειγµένη γνώση 
στην ειδικότητα. Έργο των επιτροπών είναι ο καθορισµός των προσόντων και η 
αναγνώριση όσων ιατρών έχουν τις προϋποθέσεις να τους απονεµηθεί ο τίτλος 
της ειδικότητας . Ο τίτλος απονέµεται από το ΙνστΕΕΥΕ. Το έργο της επιτροπής 
ολοκληρώνεται σε απαρέγκλιτο εύλογο χρόνο, ώστε να διασφαλιστεί η 
αξιολόγηση όσων ιατρών υποβάλουν αίτηµα αναγνώρισης. Η διαδικασία 
σύστασης των αντιστοίχων Επιστηµονικών Εταιριών αρχίζει  µετά την πάροδο 
του χρόνου αυτού. 

 5.Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  µετά από εισήγηση του ΙνστΕΕΥΕ, δύναται 
να προστεθούν νέες ειδικότητες ή να καταργηθούν ορισµένες από τις πιο πάνω 
ειδικότητες και να ρυθµισθούν όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, που προκύπτουν από την τροποποίηση του 
πιο πάνω καταλόγου των ιατρικών ειδικοτήτων. 
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Άρθρο 4 
Εκπαιδευτικά Κέντρα για τη λήψη ειδικότητας 

 
1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγµατοποιείται  

σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» (Ε.Κ) που αποτελούνται από  «Εκπαιδευτικές 
Μονάδες» (Ε.Μ).Τα ΕΚ αναγνωρίζονται µε απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥΕ, µετά την 
έκφραση γνώµης από την αντίστοιχη ΕΕΙΕ. 

Οι ΕΜ µπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα Νοσοκοµεία της ίδιας 
ή όµορων Υγειονοµικών Περιφερειών. 

 Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε κυκλική εναλλαγή των ειδικευοµένων 
στις ΕΜ. Μόνον κατά εξαίρεση και  µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της 
αντίστοιχης ΕΕΙΕ µπορεί να ταυτίζεται  ΕΚ µε µια ΕΜ. 
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Τα ΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις απαραίτητες ιατρικές 
πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευοµένων. 

Ο διορισµός είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, 
περιλαµβανοµένων των προαπαιτούµενων ασκήσεων σε άλλες ειδικότητες και 
γίνεται σε ένα από τα Νοσοκοµεία του ΕΚ. Η εφηµέρευση πραγµατοποιείται 
στην εκάστοτε ΕΜ και αποζηµιώνεται από το αντίστοιχο Νοσοκοµείο. 

 
2. Τα τµήµατα ή οι κλινικές ή τα εργαστήρια των νοσοκοµείων, που 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για την αναγνώρισή τους ως 
«Ε.Μ.», πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. να είναι σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε 
νοσοκοµεία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή σε νοσοκοµεία της 
παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του νόµου 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) ή σε 
στρατιωτικά νοσοκοµεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα του Μετοχικού Ταµείου 
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή σε τέως νοσοκοµεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και 
Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκοµεία – ιδρύµατα νοµικών 
προσώπων ιδιωτικών δικαίου, κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

β. να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδοµή αναγκαία και απαραίτητη για την 
εφαρµογή του προκαθορισµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

γ. να λειτουργούν στο Νοσοκοµείο  τµήµατα και άλλων ειδικοτήτων, που 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτηµένης σφαιρικής αντίληψης από 
τον ειδικευόµενο πάνω στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς του. 

δ. να στελεχώνονται τουλάχιστον µε Συντονιστή ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή 
ΕΣΥ  ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόµη τουλάχιστον 
ειδικευµένο ιατρό, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριµένη Ε.Μ. 

 
3. Με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥ, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της 

αντίστοιχης ΕΕΙΕ, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε 
ειδικότητα, κριτήρια επιλογής τµηµάτων, κλινικών ή εργαστηρίων των πιο πάνω 
νοσοκοµείων ως Ε.Μ  

4. Τα τµήµατα, οι κλινικές ή εργαστήρια στα οποία κατά τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου, εκπαιδεύονται ιατροί για την απόκτηση ιατρικής 
ειδικότητας οφείλουν να ζητήσουν, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού, την αναγνώρισή τους ως Ε.Μ 

5. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Ε.Μ 
της κάθε κύριας ειδικότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών. Με 
την εξαίρεση των Ειδικοτήτων Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και 
Γενικής Ιατρικής 

 
6. Με απόφαση του Ινστιτούτου ΕΣΕΥ, µετά από εισήγηση της 

αντίστοιχης ΕΕΙΕ, συνιστώνται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) µε τριµελή σύνθεση και τριετή θητεία και µε 
αρµοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Ε.Κ , των Ε.Μ και των εκπαιδευτών 
µετά από επιτόπιο έλεγχο. Όλες οι Ε.Μ. οι Συντονιστές εκπαίδευσης και οι 
Εκπαιδευτές αξιολογούνται τουλάχιστον µία φορά κάθε πέντε χρόνια.  

7. Σε Ε.Μ που κρίνονται ακατάλληλες, δεν διορίζονται νέοι ειδικευόµενοι, 
αναστέλλεται µε απόφαση του ΙνστΕΣΕΥ η λειτουργία τους ως προς την 
εκπαίδευση νέων ειδικευόµενων, οι ειδικευόµενοι µεταφέρονται σε άλλες Ε.Μ 
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.Με τις ίδιες ή άλλες αποφάσεις και επαναξιολογούνται υποχρεωτικά µετά από 
ένα έτος ή νωρίτερα µετά από αίτησή τους. Στην περίπτωση που κριθούν και 
πάλι ακατάλληλες µε απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥ παύει η λειτουργία τους ως Ε.Μ. 

8. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε ∆.Υ.ΠΕ,  ορίζεται ως 
«Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Ε.Κ, µε τριετή θητεία, για την εποπτεία και 
το συντονισµό της εκπαίδευσης των ειδικευοµένων. Ο «Συντονιστής 
Εκπαίδευσης» είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής 
∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τµήµα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας 
που έχει αξιολογηθεί ως Ε.Μ του Ε.Κ. 

 Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο 
έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε 
κάθε νοσοκοµείο ή Κέντρο υγείας, που έχει Ε.Μς της ειδικότητας, µετά από 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της αρµόδιας ∆.Υ.ΠΕ. και εισήγηση του 
«Συντονιστή Εκπαίδευσης». Οι αναπληρωτές συντονιστές ανήκουν στο 
οργανικό προσωπικό της Ε.Μ και µπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθµίδα 
του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.  Ο συντονιστής Εκπαίδευσης µε τους αναπληρωτές 
συντονιστές απαρτίζουν το «Συµβούλιο Εκπαίδευσης». Οι αναπληρωτές 
συντονιστές έχουν την ευθύνη και των ειδικευοµένων που δεν εκπαιδεύονται 
στην  Ε.Μ για την κύρια ειδικότητά τους, αλλά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
τους προγράµµατος της κύριας ειδικότητάς τους για προσδιορισµένο χρονικό 
διάστηµα. 

 
9. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» : 
 
α. καταρτίζει το πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των 

ειδικευόµενων, 
β. καθορίζει το πρόγραµµα εναλλαγής των ειδικευόµενων στις Ε.Μ του 

Νοσοκοµείου ή των Νοσοκοµείων του Ε.Κ, στα Κέντρα Υγείας και σε κάθε άλλη 
µονάδα, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόµενοι, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας, 

γ. τοποθετεί τους ειδικευόµενους, µε απόφασή του που κοινοποιεί στο 
Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου όπου έχουν διορισθεί, σε Τµήµατα του 
Νοσοκοµείου ή σε Κέντρο Υγείας ή σε άλλη µονάδα του. ∆ύναται να 
τοποθετήσει τον ειδικευόµενο και σε άλλη Ε.Μ ,είτε στην ίδια είτε σε άλλη 
∆.Υ.ΠΕ. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής ζητείται η γνώµη του 
Συµβουλίου Εκπαίδευσης και συνεκτιµώνται, η προτίµηση του ειδικευόµενου, η 
σειρά επιτυχίας του και η οικογενειακή του κατάσταση. 

ε. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τα πιστοποιητικά των επί µέρους γνωστικών αντικειµένων και το 
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόµενου, 

10. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα µήνες 
στην Εσωτερική Παθολογία ή Χειρουργική, η άσκηση αυτή µπορεί να γίνεται  σε 
Ε.Μς, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο 
τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής  στην ειδικότητα Εσωτερικής 
Παθολογίας ή Χειρουργικής. 

11. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευοµένων σε επί µέρους 
γνωστικό αντικείµενο ειδικότητας για διάστηµα µέχρι δώδεκα µηνών, τότε η 
εκπαίδευση αυτή πραγµατοποιείται  σε Ε.Μ νοσοκοµείου το οποίο συµµετέχει 
στο Ε.Κ  για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας.. Ο ειδικευόµενος τοποθετείται 
ως υπεράριθµος. Κατά την διάρκεια της άσκησης  στις Ε.Μ. των επιµέρους 
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γνωστικών αντικειµένων, οι ειδικευόµενοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
εφηµερίας της Ε.Μ της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκοµείου. 

 
12. Καταργούνται όλες οι κατηγορίες υπεραρίθµων ειδικευοµένων, πλην 

εκείνης των Ενόπλων ∆υνάµεων και των διακρατικών συµφωνιών. 
 
13. Ο συνολικός αριθµός θέσεων ειδίκευσης καθορίζεται από  

• τις ανάγκες του πληθυσµού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως 
αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά  δεδοµένα και τον 
υγειονοµικό χάρτη της χώρας 

• τις δυνατότητες των Ε.Κ για επαρκή πρακτική εκπαίδευση 
• την ευθεία συνάρτηση µε τον αριθµό των φοιτητών ιατρικής στα 
ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στην πρώτη εφαρµογή 
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των φοιτητών των Ελληνικών 
Ιατρικών Σχολών που ήσαν εγγεγραµµένοι στο δεύτερο έτος πέντε 
έτη πριν ( πχ το 2008 για το 2013) 

• τις υφιστάµενες ανάγκες ώστε να  εξασφαλισθεί η παραγωγή 
σταθερού αριθµού Γενικών Ιατρών, η αύξηση της παραγωγής 
Ιατροδικαστών, Ιατρών Εργασίας, Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής και 
η ενίσχυση της παραγωγής Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης, Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών 
Ογκολόγων. 

 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά 

από γνώµη της αντίστοιχης ΕΕΙΕ και εισήγηση του ΙνστΕΣΥΕ                                                                      
εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας των Ε.Κ και το εκπαιδευτικό τους 
πρόγραµµα, ορίζονται  τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και 
των ειδικευοµένων καθώς και ο αριθµός των ειδικευοµένων σε κάθε Ε.Κ και 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού.  

 
           14. Οι κενές θέσεις κάθε Ε.Κ ανακοινώνονται κάθε ∆εκέµβριο και Ιούνιο. 
Οι νέοι διορισµοί ειδικευοµένων στα Ε.Κ πραγµατοποιούνται κάθε Ιανουάριο και 
Ιούλιο. 

 
           15.  Οι ειδικευόµενοι ιατροί που υπηρετούν σε υφιστάµενες Ε.Μ κατά τη 
δηµοσίευση του νόµου συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτές µέχρι την 
ολοκλήρωση του ισχύοντος προβλεποµένου  χρόνου εκπαίδευσης. 
          Εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ε.Κ ως προς την 
θεωρητική κατάρτιση και µε ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης καταβάλλεται 
προσπάθεια κάλυψης του µεγαλύτερου δυνατού τµήµατος της πρακτικής 
εξάσκησής τους. 
         Όσοι ειδικευόµενοι υπηρετούν σε Ε.Μ που θα αξιολογηθούν ως 
ανεπαρκείς, µετατίθενται µε ισοκατανοµή σε άλλες Ε.Μ του ιδίου ή άλλων Ε.Κ 
της ίδιας ∆ΥΠΕ. 
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Άρθρο 5 

Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας 
 

1. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες του άρθρου 3 του νόµου αυτού 
καταλαµβάνονται: 

α. µε βάση το υφιστάµενο σύστηµα πινάκων σειράς 
προτεραιότητας(λίστα) και 

β. τουλάχιστον ένα  έτος µετά την ψήφιση του νόµου, µετά από 
πανελλαδικές εξετάσεις 

2. Οι υφιστάµενοι πίνακες   µεταφέρονται κατά απόλυτη χρονική 
προτεραιότητα από τις υφιστάµενες Ε.Μ στα αντίστοιχα Ε.Κ των Νοσοκοµείων. 

3. Κατά την έναρξη εφαρµογής του Νόµου οι θέσεις που κενώνονται  , µε 
έναρξη το τελευταίο εξάµηνο πριν την διοργάνωση των πρώτων πανελλαδικών 
εξετάσεων, διατίθενται στα δύο συστήµατα µε την εξής ακολουθία: 

Η 1η στη λίστα 
Η 2η στις εξετάσεις 
Η 3η στη λίστα 
Η 4η και 5η στις εξετάσεις 
Η 6η στη λίστα 
Η 7η, 8η, 9η στις εξετάσεις 
Η 10η στη λίστα 
Η 11η,12η,13η,14η στις εξετάσεις 
Η 15η στη λίστα 
Από την 16η θέση και µετά ακολουθείται η ίδια αναλογία 4 θέσεων για 

εξετάσεις και 1 για τη λίστα. 
4. Σε κάθε Ε.Κ το σύστηµα της λίστας  παύει µε την  πρώτη συµπλήρωση 

όλων των θέσεών του. 
5. Οι υποψήφιοι µετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας 

όλων των ΕΚ ή µετά συµπλήρωση των θέσεων ενός Ε.Κ µπορούν να ζητήσουν 
τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός Ε.Κ της ίδιας ή άλλης 
ειδικότητας. 

 
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι 

άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Η συµµετοχή σε αυτές 
δεν αποκλείει την κατάληψη θέσεως µε βάση το  σύστηµα της λίστας. 

 
7. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται ως ακολούθως: 
7.1. Είναι γραπτές και πραγµατοποιούνται  δύο φορές το χρόνο κατά 

τους µήνες Απρίλιο και Νοέµβριο, µετά από προκήρυξη του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται έως 1 µήνα πριν 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής. 

7.2. Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε εκείνη, που προβλέπεται από τα οικεία 
αναλυτικά προγράµµατα των Ιατρικών Σχολών της χώρας. Αφορά δε 25% 
προκλινικά και 75% κλινικά αντικείµενα,( εκ των οποίων 50% πτυχιακά και 25% 
προπτυχιακά). 

7.3. ∆ιενεργούνται µε το σύστηµα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
σε τετράδιο ειδικού τύπου µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει 
τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων. 
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7.4. Η βαθµολόγηση του γραπτού δοκιµίου γίνεται σε κλίµακα από µηδέν 
(0), ως ο χαµηλότερος βαθµός, έως και εκατό (100), ως ο υψηλότερος βαθµός. 
∆εν ισχύει βάση επιτυχίας. 

7.5 Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραµµένοι σε λίστες των υφισταµένων 
Ε.Μ της κύριας ειδικότητας κατά την πρώτη ηµέρα υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος των Πανελλαδικών εξετάσεων ,όποτε 
συµµετέχουν σε αυτές, πριµοδοτούνται µε 1 µόριο για κάθε εξάµηνο 
αποδεδειγµένης αναµονής µε µέγιστο τα 10. Πέραν του χρόνου των πέντε ετών 
η πριµοδότηση δεν αυξάνει και ούτε ισχύει για τις νέες εγγραφές. 

7.6 Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν το δικαίωµα να 
δηλώσουν κατά προτεραιότητα όλες τις διαθέσιµες θέσεις των Ε.Κ µέχρι σε 5 
διαφορετικές από τις κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πραγµατοποιείται εντός 5 
ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων 

7.7 Οι θέσεις πληρούνται   από την βαθµολογική  κατάταξη των 
υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία 
καταλαµβάνει τη θέση της πρώτης προτίµησής του. Επί ισοβάθµησης  δύο ή 
περισσοτέρων υποψηφίων ενός Ε.Κ στην κατάταξη συνυπολογίζεται η σειρά 
προτίµησης µε την οποία δήλωσε ο κάθε υποψήφιος το συγκεκριµένο κέντρο. 
Επί νέας ισοβαθµίας  διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των 
ισαρίθµων επόµενων κενών θέσεων του κέντρου.  

7.8  Παραίτηση επιτυχόντος  από τη θέση διορισµού καταλείπει τη θέση 
κενή. Κάθε παραίτηση από θέση ειδικευόµενου ιατρού πριν το διορισµό του 
αποκλείει τη συµµετοχή του στις επόµενες πανελλήνιες εξετάσεις. Σε παραίτηση 
µετά το διορισµό συνεπάγεται την αφαίρεση του δικαιώµατος στον παραιτηθέντα 
της έµµισθης υπηρεσίας σε άλλη θέση για όσο χρονικό διάστηµα υπηρέτησε 
στην θέση από την οποία παραιτήθηκε. 

8. Ειδικά για τους ειδικευόµενους που έχουν ολοκληρώσει ή 
εκπαιδεύονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στη πρώτη φάση της 
ειδικότητάς τους σε Ε.Μ που δεν παρέχει πλήρη ειδικότητα ή σε προκαταρκτική 
εκπαίδευση σε άλλη ειδικότητα και ο διορισµός τους δεν ήταν ενιαίος, 
παρέχονται οι εξής δυνατότητες για το υπόλοιπο της εκπαίδευσής τους. 

8.1 Συµµετοχής στις εξετάσεις µε πριµοδότηση το άθροισµα του χρόνου 
της αναµονής  στις δύο φάσεις και τον χρόνο υπηρεσίας.  

8.2 Της εγγραφής τους σε όσες λίστες αναµονής Ε.Κ επιθυµούν της 
ειδικότητας που αρχικά επέλεξαν  µε χρονική προτεραιότητα την αναµονή στη 
δεύτερη φάση ειδίκευσης. 

 
 

Άρθρο 6 
Οργάνωση Πανελλαδικών Εξετάσεων 

 
 

1. Στο ΥΥΚΑ συνιστάται υπηρεσία οργάνωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Στις αρµοδιότητές της υπάγονται  
-η καταγραφή  και δηµοσιοποίηση των Ε.Κ και των θέσεών τους 
-η καταγραφή και η δηµοσιοποίηση των κενών θέσεων ειδίκευσης των Ε.Κ 
-η γραµµατειακή υποστήριξη των επιτροπών εξετάσεων 
-η ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων 
-η διανοµή των µηχανογραφικών δελτίων και άλλων σχετικών εντύπων. 
-τα έγγραφα των διοριστέων. 
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Η υπηρεσία του ΥΥΚΑ συνεργάζεται µε την αντίστοιχη υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας. Ως υποδοµή και λογισµικό των εξετάσεων ζητείται η 
συνδροµή του . Επί αδυναµίας ανάληψης των εξετάσεων από το Υπουργείο 
Παιδείας δηµιουργείται όµοιο σύστηµα υποδοµών , λογισµικού και 
ασφάλειας από το ΥΥΚΑ και αναλαµβάνεται η διοργάνωση από την 
υπηρεσία οργάνωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
 
2. Σε κάθε ∆ΥΠΕ δηµιουργείται γραφείο εξυπηρέτησης Πανελλαδικών 
Εξετάσεων. 
 
3. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στις έδρες των ∆ΥΠΕ. Καταβάλλεται 
συµβολικό παράβολο.  

  
 
1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας διεξάγονται σε 
«Εξεταστικά Κέντρα» (Εξ.Κ.), στις έδρες των ∆ΥΠΕ 
 
 2. Για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των πανελληνίων 
εξετάσεων συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα: 
          α. Επιτροπή καθορισµού εξεταστέας ύλης. (ΕΚΕΥ) 
 β. Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων 
(Ε.Π.Ε.Ι.Ε.) 
 γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Εξ.Κ.) 
          δ. Οµάδες Βαθµολόγησης (Ο.Β.) 
 
Η ΕΚΕΥ συγκροτείται από τον πρόεδρο του ΙνστΕΣΕΥΕ που προεδρεύει , έναν 
εκπρόσωπο της ΣυνΙΕ και 9 Καθηγητές ή Αναπλ. Καθηγητές των Ιατρικών 
Σχολών που ορίζονται από αυτές ( 2 του ΕΚΠΑ, 2 του ΑΠΘ και από 1 από τις 
άλλες 5).Η ΕΚΕΥ ορίζει τις θεµατικές ενότητες της ύλης. Η θητεία της είναι 
πενταετής. Η ΕΚΕΥ επανεξετάζει την ύλη το πολύ κάθε τρία έτη .Η ΕΚΕΥ 
µπορεί να ορίζει µια ή περισσότερες θεµατικές ενότητες µε αυξηµένο  
συντελεστή βαθµολόγησης των αντιστοίχων θεµάτων των εξετάσεων για όσες 
οµάδες ειδικοτήτων ή µεµονωµένες ειδικότητες κρίνει. Στην περίπτωση αυτή 
µειώνεται αντιστοίχως η βαθµολογία από άλλες θεµατικές ενότητες ώστε να 
διατηρείται η 100βάθµιος κλίµακα βαθµολογίας. 
 
 Η «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.» αποτελείται από: 
 α. Από  ένα ΓΓ του ΥΥΚΑ, ως πρόεδρο ,αναπληρούµενο από άλλον ΓΓ 
του ΥΥΚΑ 
 β. Από τους Προέδρους του Ινστ. ΕΣΕΥΕ, του ΠΙΣ και της ΣυνΙΕ, µε τους 
αναπληρωτές τους 
         γ.   Από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας εξετάσεων, µε αναπληρωτή του. 
 δ. Από 7 Καθηγητές ή Αναπλ. Καθηγητές ή Συντ. ∆ιευθυντές ΕΣΥ 
Ε.Μων  που εκπαιδεύονται φοιτητές και είναι  Συντονιστές Εκπαίδευσης για 
κάθε µια από τις ενότητες που ορίζει η ΕΚΕΥ, οι οποίοι προτείνουν τα θέµατα 
των εξετάσεων. Επιλέγονται από τον Υπ ΥΥΚΑ µε τριετή θητεία µετά από 
προτάσεις των Ιατρικών Σχολών και της ΣυνΙΕ.    
Η επιλογή των  θεµάτων των εξετάσεων γίνεται µε επιλογή της οµάδας των 7 
κάθε ενότητας. Ένα από τα µέλη κάθε 7µελούς οµάδας δια κληρώσεως που 
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διεξάγουν 48 ώρες πριν οι υπόλοιποι µετέχοντες στην ΕΕΠΙΕ (των σηµείων 
α,β,γ)  συµµετέχει στη σύνθεση της ΕΕΠΙΕ για την συγκεκριµένη εξεταστική 
περίοδο. Η τελική επιλογή των θεµάτων  γίνεται από την ολοµέλεια της ΕΕΠΙΕ 
την παραµονή της εξέτασης και ολοκληρώνεται 2 ώρες πριν την έναρξή της. 
 
Η Ε.Π.Ε.Ι.Ε.»: 
 α. έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των 
πανελλαδικών εξετάσεων. Ορίζει τον αριθµό των θεµάτων και το χρόνο 
διάρκειας της εξέτασης. 
 β. εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις λοιπές επιτροπές και 
τα άλλα αρµόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες 
 γ. αντιµετωπίζει κάθε αναφυόµενο ζήτηµα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα 
 δ. παρατείνει, αν κρίνει σκόπιµο, τη διάρκεια εξέτασης 
 ε. µεριµνά για τη µεταβίβαση των θεµάτων  
 στ. εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε µέτρο για την 
απρόσκοπτη και οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, µέχρι την ανακοίνωση της 
βαθµολογίας και της βαθµολογικής κατάταξης των εξετασθέντων. 
 ζ. συγκροτεί τις «ΟΒ», ο αριθµός των µελών των οποίων καθορίζεται µε 
βάση τον αριθµό των γραπτών δοκιµίων, που πρόκειται να βαθµολογηθούν. 
Μέλη των ΟΒ είναι εκπαιδευµένοι υπάλληλοι του ΥΥΚΑ ή των ∆ΥΠΕ. Έδρες 
των ΟΒ είναι το ΥΥΚΑ και οι έδρες των 1η, 2η, 3η, 4η ∆ΥΠΕ. 
  
  Η «Ε.Εξ.Κ.», που λειτουργεί σε κάθε Εξ.Κ ορίζεται από τον ∆ιοικητή της 
∆ΥΠΕ και  αποτελείται από: 
 α. ένα αναπληρωτή διοικητή οικίας ∆ΥΠΕ, αναπληρούµενο από έτερο, 
ως πρόεδρο 
 β. ∆υο Συντονιστές Εκπαίδευσης Ε.Κ εκ των οικείων ∆ΥΠΕ 
          γ. ∆ύο υπαλλήλους της ∆ΥΠΕ µε βαθµό προϊσταµένου ή ∆ιευθυντή 
 Κάθε «Ε.Εξ.Κ.» έχει ως έργο: 
 α. τη διοργάνωση, το συντονισµό και γενικά την οµαλή λειτουργία του 
«Ε.Κ.» 
 β. τον ορισµό των Εποπτών Εξετάσεων (Ε.Ε.) ,από Εκπαιδευτές και 
υπαλλήλους της ∆ΥΠΕ. 
 γ. την κατανοµή των εξεταζοµένων στις αίθουσες του «Ε.Εξ.Κ.» 
 δ. τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζοµένων στο «Ε.Εξ.Κ.» 
 ε. την καταγραφή των υποψηφίων, που απουσιάζουν από τις εξετάσεις 
 στ. την ανακοίνωση των θεµάτων στους εξεταζοµένους κατά την 
καθορισµένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζοµένων 
 ζ. την επιβολή των προβλεποµένων στο άρθρο 5 του νόµου αυτού 
πειθαρχικών κυρώσεων 
 η. τη συγκέντρωση, ταξινόµηση και αποστολή των γραπτών δοκιµίων 
στις «.Ο.Β.» 
 θ. τη λήψη κάθε µέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την 
κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. 
 
            Η βαθµολόγηση των γραπτών είναι τεχνική µε σάρωση των επιλογών 
απαντήσεων των υποψηφίων. Η αποκάλυψη των ονοµάτων γίνεται ενώπιον της 
Ε.Εξ.Κ 
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  Στην «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.», και την Ο.Β.» ή τη Γραµµατεία τους δεν µπορεί να 
µετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται µαζί του µε σχέση 
συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού και συµµετέχει 
στις προκείµενες πανελλήνιες εξετάσεις. 
 
 Στην «Ε.Εξ.Κ.» ή τη Γραµµατεία της δεν µπορεί να µετέχει όποιος έχει 
σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται µαζί του µε σχέση συγγένειας εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού και εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ. 
  
         Με µία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ορίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου για την διαφανή και οµαλή διεξαγωγή της 
εξέτασης.   
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας  και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αµοιβής των Προέδρων , των µελών και 
των αναπληρωτών τους, καθώς και των γραµµατέων και των βοηθών τους, των 
επιτηρητών, των βαθµολογητών και των υπαλλήλων των πιο πάνω οργάνων 
και επιτροπών. 
 

 
 

Άρθρο 7 
Πειθαρχικές κυρώσεις 

 
1. Οι υποψήφιοι κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη 

ειδικότητας έχουν την υποχρέωση της έντιµης, ορθής ακαδηµαϊκής 
συµπεριφοράς, πειθαρχίας και δεοντολογίας, καθώς και της πιστής τήρησης 
των υποδείξεων και των συστάσεων όλων των οργάνων διεξαγωγής των 
πανελληνίων εξετάσεων. 

2. Ο υποψήφιος, που δολιεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή 
εµποδίζει µε ανυπακοή ή αταξία την οµαλή διεξαγωγή τους, µπορεί, ανάλογα µε 
τη σοβαρότητα του παραπτώµατος, να αποκλεισθεί από την εξέταση και να 
βαθµολογηθεί µε βαθµό ένα, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της «Ε.Ε.Κ.» 
µετά από ακρόαση του υποψηφίου. 

3. Ο υποψήφιος, που αποκλείεται από τις εξετάσεις, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αµέσως το 
γραπτό δοκίµιό του. Η «Ε.Εξ.Κ.» σηµειώνει το πειθαρχικό παράπτωµα και ο 
υποψήφιος αποµακρύνεται αµέσως από την αίθουσα. 

4. Ο υποψήφιος, που έχει µαζί του σηµειώσεις σχετικές µε τις εξετάσεις 
ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιµοποιεί µέσα υποκλοπής των 
θεµάτων ή αναγράφει στο γραπτό του απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, 
ύβρεις ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήµατα ή συνεργεί στην τέλεση των 
πράξεων αυτών, αποκλείεται από τις εξετάσεις µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
«Ε.Εξ.Κ.» µετά από ακρόασή του και βαθµολογείται µε βαθµό ένα. Οι διατάξεις 
της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως. Σε περίπτωση που η 
αναγραφή πάνω στο γραπτό δοκίµιο απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και 
ύβρεων ή η αποτύπωση απρεπών εικόνων ή σχηµάτων διαπιστωθεί κατά τη 
βαθµολόγηση του γραπτού δοκιµίου, το δοκίµιο βαθµολογείται µε βαθµό ένα, 
µετά από ακρόαση του υποψηφίου. 
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5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώµατος, η οικεία «Ε.Εξ.Κ.», 
αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, σηµειώνει το βαθµό ένα στο στέλεχος και στο 
απόκοµµα του εξωφύλλου του γραπτού δοκιµίου, στο ειδικό πλαίσιο του 
βαθµολογητή. 

 
 

Άρθρο 8 
Ποινικές κυρώσεις 

 
1. Ο υποψήφιος ή τρίτος που χρησιµοποιεί ή αποπειράται να 

χρησιµοποιήσει ή παράσχει οποιαδήποτε συνδροµή στην υποκλοπή των 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, καθώς και στη χρήση µέσων υποκλοπής των 
ερωτήσεων αυτών και µέσων µετάδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο των 
ερωτήσεων αυτών και των απαντήσεών τους, ανεξάρτητα από την ορθότητά 
τους, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. 

2. Αν ο υπαίτιος είναι µέλος των οργάνων του άρθρου 4 του νόµου 
αυτού ή της γραµµατείας των οργάνων αυτών και συνδράµει σε µία ή και σε 
όλες από τις πράξεις ή απόπειρες πράξεων της προηγούµενης παραγράφου 
τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δύο ετών. 

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9 
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευοµένου 

 
1. Από  την ψήφιση του νόµου, καθιερώνεται και εισάγεται το «Βιβλιάριο 

Εκπαίδευσης» του ειδικευοµένου, στο οποίο καταγράφεται το περιεχόµενο της 
εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη 
δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Σε κάθε περίπτωση, στο «Βιβλιάριο 
Εκπαίδευσης» γίνεται λεπτοµερής καταγραφή των χειρουργικών και 
παρεµβατικών πράξεων, που ο ειδικευόµενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής του. 

2. Η τήρηση του «Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης» είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του 
ΕΚ και των Ε.Μ. 

3. Η αρµοδιότητα της εποπτείας και του έλεγχου των «Βιβλιαρίων 
Εκπαίδευσης» ανήκει στον Συντ. Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές του. 

4. Ο ειδικευόµενος ιατρός δικαιούται να λαµβάνει γνώση των σχολίων, 
που εγγράφονται στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» και να διατυπώνει έγγραφες 
παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Ε.Κ 
και καταχωρούνται σε περίληψη στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». 

5. Με απόφαση  του Ινστ ΕΣΕΥ  µετά από εισήγηση της αντίστοιχης 
ΕΕΙΕ καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο του «Βιβλιαρίου 
Εκπαίδευσης» για κάθε ειδικότητα. Επίσης, µε αυτήν την απόφαση καθορίζεται 
ο τρόπος συµπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, 
των παρατηρήσεων των ειδικευοµένων, των τελικών κρίσεων της τριµελούς 
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εξεταστικής επιτροπής και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

6. Με αιτιολογηµένη, για σοβαρούς λόγους και οµόφωνη απόφαση του 
Συµβουλίου Εκπαίδευσης που λαµβάνεται πριν το ήµισυ του συνολικού χρόνου 
εκπαίδευσης είναι δυνατόν να συσταθεί σε ειδικευόµενο η αλλαγή ειδικότητας. 
Επί ενστάσεώς του µπορεί και πάλι οµόφωνα να αποφασισθεί η διακοπή της 
εκπαίδευσης του ειδικευόµενου. Σε αυτή την περίπτωση , επί καταλήψεως νέας 
θέσης σε άλλη ειδικότητα από τον ειδικευόµενο αυτή είναι εξ αρχής έµµισθη. 

 
 
 
 

Άρθρο 10 
Απονοµή της ιατρικής ειδικότητας 

 
1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέµεται µε απόφαση της οικείας 

ΕΕΙΕ  µετά τη συµπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόµενου και 
επιτυχή συµµετοχή σε  προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται τρεις φορές το 
χρόνο, κατά τους µήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα των 1ης -
2ης  Υ.ΠΕ µε τη συµµετοχή αποφοίτωντων Ε.Κ της 1ης , 2ης , 6ης  και 7ης   Υ.ΠΕ 
και στην έδρα της 3ης-4ης ∆Υ.ΠΕ. µε τη συµµετοχή αποφοίτων των Ε.Κ και 
της3ης ,4ης και  5ης Υ.ΠΕ. 

2. Οι ΕΕΙΕ µπορούν να επιλέξουν και  γραπτές εξετάσεις οι οποίες 
προηγούνται των προφορικών και γίνονται µε το σύστηµα των ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της 
αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση 
για τη συµµετοχή στις προφορικές..  

3. Με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥΕ, µετά από σύµφωνη γνώµη της 
αντίστοιχης ΕΕΙΕ συνιστώνται δύο ειδικές τριµελείς επιτροπές  εξετάσεων για 
κάθε ειδικότητα µε έδρες την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελείται 
από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης  Συντονιστές ∆ιευθυντές Ε.Μ Ε.Σ.Υ. 
και ένα  µέλος ∆ΕΠ των Ιατρικών Σχολών των περιοχών των αντιστοίχων ΥΠΕ 
µε βαθµό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Τα µέλη 
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται στην 
έδρα  «Εξ.Κ.» που θα ορίζει η επιτροπή. 

4. Η βαθµολογία της επιτροπής ( Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί 
την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται 
υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι 
καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». 

5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωµα να 
προσέλθουν σε επόµενες εξετάσεις. Όσοι έχουν αποτύχει για τρίτη φορά, 
προκειµένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να 
επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι µήνες και επανατοποθετούνται ως 
άµισθοι υπεράριθµοι σε Ε.Κ, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα 
της ∆.Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. 

6. Οι ειδικευόµενοι που υπηρετούν σε Ε.Μ κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου εξετάζονται από τις επιτροπές και µε τη διαδικασία των παρ. 3 
και την επόµενη εξεταστική περίοδο από τη σύσταση των επιτροπών της παρ.3 
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Άρθρο 11 
Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 

Ανάπτυξη 
 

Ο ειδικευµένος ιατρός έχει ηθική και επαγγελµατική υποχρέωση συνεχούς 
επιστηµονικής ενηµέρωσης, διεύρυνσης της επιστηµονικής γνώσης του και των 
τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν 
στην επιστήµη και την ειδικότητά του. Η «Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση και 
η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α) περιλαµβάνει 
ατοµικές ή συλλογικές επιστηµονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την 
παρακολούθηση ετήσιων προγραµµάτων «Σ.Ι.Ε_Σ.Ε.Α.», σεµιναρίων και 
συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δηµοσίευση άρθρων και 
εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
«Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενηµέρωσης όλων των 
ειδικευµένων ιατρών της χώρας. 
 

Τα προγράµµατα «Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.»  είναι ειδικά ή πολυθεµατικά, καλύπτουν 
ευρύ φάσµα των ενδιαφερόντων των ιατρών καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων 
της κάθε ειδικότητας και περιλαµβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική 
εκπαίδευση. 

 Τα προγράµµατα «Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.» καταρτίζονται από τις επιστηµονικές 
εταιρείες των ειδικοτήτων του άρθρου 3 του νόµου αυτού. Εξειδικευµένα, 
διεταιρικά και διεπιστηµονικά προγράµµατα ΣΙΕ-ΣΑΕ µπορούν να καταρτίζονται 
από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων της χώρας, τα Νοσοκοµεία και 
άλλους οργανωτές τέτοιων προγραµµάτων. Με ευθύνη του ΙνστΕΕΥΕ 
καταρτίζονται  καταστάσεις συνεδρίων, σεµιναρίων και συµποσίων κάθε 
ειδικότητας ή εξειδεικευµένα, διεταιρικά και διεπιστηµονικά , που 
πραγµατοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Τα προγράµµατα «Σ.Ι.Ε-
Σ.Ε.Α.» υποβάλλονται στο ΙνστΕΕΥΕ προκειµένου να αξιολογηθεί κάθε 
προτεινόµενη δραστηριότητα και να συµπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραµµα ..  
 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από 
εισήγηση των ΕΕΙΕ στο ΙνστΕΕΥΕ και έκφρασης γνώµης αυτού περιγράφονται 
οι δραστηριότητες της «Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» , καθορίζονται τα κριτήρια της 
αξιολόγησης τους και τις κατατάσσει σε βαθµολογική κλίµακα, βάσει της οποίας 
χορηγείται συγκεκριµένη βαθµολογία (µόρια) στους ιατρούς, που συµµετέχουν 
στις δραστηριότητες αυτές. 

 Αρµόδια για τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων της «Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» είναι ο αντίστοιχος φορέας διοργάνωσης εφ’ 
όσον είναι πιστοποιηµένος στο ΙνστΕΕΥΕ. 

Το ελάχιστο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών (µορίων), που πρέπει να 
συγκεντρώσει ο κάθε ειδικευµένος ιατρός, σε διάστηµα 5 ετών είναι 
250.Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται. 

 Κάθε ειδικός ιατρός καταθέτει  ηλεκτρονικά , ή ταχυδροµικά ή 
αυτοπροσώπως τις επιµέρους βεβαιώσεις στην οικεία ΕΕΙΕ µε συχνότητα από 
1 έως 4 έτη.  
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Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (µορίων) σε 5 έτη είναι 

προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρµογής του παρόντος Νόµου και 
υποχρεωτική εντεύθεν. 

 
 Η ΕΕΙΕ εκδίδει βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης του ιατρού. Η 

βεβαίωση αυτή συνεκτιµάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και 
είναι υποχρεωτική κατόπιν, για την κατάληψη θέσης σε δηµόσιο φορέα ή 
σύναψης σύµβασης µε ασφαλιστικό οργανισµό και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύµβασης και για τις κρίσεις 
αξιολόγησης του ΕΣΥ.  

 
Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους 

ειδικευµένους µισθωτούς ιατρούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 
χορηγείται άδεια µε αποδοχές. 

 
 

Άρθρο 12 
Καταργούµενες – Μεταβατικές διατάξεις 

 
 

 Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 20 του νόµου 2519/97 (ΦΕΚ 165 Α’), της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
νόµου 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’), των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του νόµου 3209/2003  (ΦΕΚ 304 Α’) καθώς και το προεδρικό 
διάταγµα 415/94 «περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση 
ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α’) µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 

 Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 415/1994 συνεχίζουν να 
ισχύουν µόνο για τους γιατρούς που ειδικεύονται κατά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού, εκτός αν οι ίδιοι επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού, 
οπότε εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευσή του υποβάλλουν αίτηση στο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 


