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ΠΡΟΣ
Όπως πίνακας διανομής

Θέμα : Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση
τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις
Λόγω ερωτημάτων πολιτών και μελών επιτροπών σχετικά με την πληρότητα του φακέλου
των υποψηφίων,που πρέπει να υποβληθεί, για απονομή τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις σας ενημερώνουμε τα εξής:
1.

H υπηρεσία μας έχει εκδώσει τις παρακάτω εγκυκλίους:

α. Για τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις την υπό στοιχεία Γ5/Γ.Π οικ. 56871/31-72019 εγκύκλιo, όπου ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που
επιθυμούν την απονομή τίτλου, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της ειδικότητας ή
της εξειδίκευσης επιλογής τους
β. Επιπλέον εκδόθηκαν για την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική οι υπό στοιχεία
Γ5α/Γ.Π69531/14-9-2018, Γ5/Γ.Ποικ.74583/1-10-2018 εγκύκλιοι και η υπό στοιχεία
Γ5α/ΓΠοικ.23079/13-4-2021 εγκύκλιος, λόγω τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων
που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 241/2021.
Eπιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β 1424/2021 διόρθωση
σφάλματος και αφορά στους ιατρούς της παρ. Α, οι οποίοι, για να αποκτήσουν τον τίτλο
της εξειδίκευσης ,θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έως και 25-72021.
γ. Για την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη εκδόθηκε επιπλέον και η υπό στοιχεία
Γ5α/ΓΠοικ.23077/13-4-2021 εγκύκλιος, λόγω τροποποίησης των
μεταβατικών
διατάξεων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 1080/2021. Επίσης αναμένεται η δημοσίευση
της διόρθωσης σφάλματος της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.9442/11-2-2021 ( Β 1080)
Υπουργικής απόφασης, στην σελ. 13122 στην
παρ. 4γ, που εκ παραδρομής δεν
γράφτηκε « είτε με τεκμηριωμένη γνώμη….».
δ. Για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία εκδόθηκε η υπό στοιχεία Γ5α/ΓΠοικ.
27468/29-4-2020 εγκύκλιος
ε. Για την ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής η υπό στοιχεία
Γ5α/ΓΠοικ.38609/19-6-2020 εγκύκλιος
στ. Για την ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής η υπό στοιχεία
Γ5α/ΓΠοικ.52736/26-8-2020 εγκύκλιος
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2. Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες και εξειδικεύσεις που αναφέρονται έχουν
εκδοθεί και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις δημοσίευσης όλων των ΦΕΚ.
3. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις αντίστοιχες
εγκυκλίους εξετάζει τα αιτήματα των υποψηφίων με βάση την πληρότητα των
δικαιολογητικών τους, από διοικητικής άποψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
αντίστοιχες Υπουργικές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό δεν αποστέλλουμε τα
αιτήματα που ο φάκελός τους έχει ελλείψεις, ενημερώνοντας παράλληλα τον
υποψήφιο και επίσης δεν του ζητάμε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/αποφάσεις που
δεν προβλέπονται.
4. Ως εκ τούτου, εάν στην απόφασή της κάποια Επιτροπή αξιολόγησης των αιτημάτων
των ανωτέρω ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αποφασίσει την προσκόμιση, εκ
μέρους του υποψηφίου πιστοποιητικού/βεβαίωσης/απόφασης, που δεν
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να ολοκληρώσει την
αξιολόγησή του, η υπηρεσία μας δεν δύναται να προχωρήσει θετικά μια τέτοια
απόφαση, λόγω απόκλισής της από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Τέλος για τις ειδικότητες της Ιατρικής και Εργαστηριακής Γενετικής, τα
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο της περ α της παρούσας.
Ειδικά για την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής η υπηρεσία μας επισημαίνει
στους υποψηφίους, ότι εάν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που απαιτείται η απόδειξη
«αυτοτέλειας εργαστηρίου», θα πρέπει να καταθέσουν α. σε περίπτωση ιδιωτικού
εργαστηρίου αντίγραφο του καταστατικού του εργαστηρίου, στο οποίο
περιγράφονται οι εξετάσεις που διενεργούνται και ολοκληρώνονται. Εάν όμως δεν
προκύπτει η περιγραφή των εξετάσεων από το καταστατικό θα επισυνάπτεται και
επιπλέον έγγραφο του Δ/ντή του εργαστηρίου, που θα αποτυπώνει τα παραπάνω
(σε περίπτωση εργαστηρίων Α.Ε (ατομική επιχείρηση)η αυτοτέλεια προκύπτει από
την επωνυμία σε συνδυασμό με την περιγραφή των εξετάσεων που διενεργούνται
και ολοκληρώνονται ή μόνον από την περιγραφή των εξετάσεων που διενεργούνται
και ολοκληρώνονται αποτυπωμένες σε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Δ/ντή του
εργαστηρίου ) και β. σε περίπτωση εργαστηρίου Δημοσίου ( ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ),
αντίγραφο του οργανισμού του Νοσοκομείου .
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συνημμένα
Εγκύκλιοι οκτώ (8)

Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Ζαχάρωφ 3-11521-Αθήνα
2. 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
Θηβών 46-48-18543-Πειραιάς
3. 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16-546 23-Θεσσαλονίκη
4. 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Αριστοτέλους 16-546 23-Θεσσαλονίκη
5. 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Μεζούρλο-41110-Λάρισα
6. 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου
Yπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών-26 441-Πάτρα
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7. 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
Σμύρνης 26-71201-Τ.Θ. 1285-Ηράκλειο Κρήτης
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα
Νοσοκομεία αρμοδιότητάς σας)
8.ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Β. Σοφίας 72
115 28 Αθήνα
9.ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Β. Σοφίας 76
115 28 Αθήνα
10 401 Γ. Σ. Ν. Αθηνών
Λεωφόρος Π. Κανελλόπουλου 3, Τ.Κ 11525, Αθήνα - Γουδή
11. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Δεινοκράτους 70, Αθήνα Τ.Κ 11521
12.251 Γ.Ν. Αεροπορίας
Λεωφόρος Π. Κανελλόπουλου 3, Τ.Κ 11525, Αθήνα - Γουδή
13. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.
Μονής Πετράκη 10-12, Αθήνα Τ.Κ 11521
14. 424 Σ.Ν. Θεσσαλονίκης
Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Τ.Κ. 54638
15. Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης Διοικητικής
και Γραμματειακής Υποστήριξης ΚΕ.Σ.Υ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γ5(2)

