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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 27057/5-4-2019 υπουργικής
απόφασης «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής» (Β΄1355), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 45851/12-6-2019 υπουργική απόφαση
«Συμπλήρωση και τροποποίηση της Γ5α/Γ.Π. οικ. 27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης
«Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (ΦΕΚ 1355 Β΄)» (Β΄2661).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄ 105),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143),
γ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148 ) και
ε. της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων υπό το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α΄134).
2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄4185).
3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/5-4-2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην
ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής» (Β΄1355).
4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 45851/12-6-2019 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση και
τροποποίηση της Γ5α/Γ.Π. οικ. 27057/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην
ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής» (ΦΕΚ 1355 Β΄)» (Β΄2661 και διορθώσεις σφαλμάτων
Β΄3065, 3164 και 3362/2019).
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5. Την υπ’ αρ. 27 Απόφαση της 290ης Ολομ./21-7-2021 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),
η οποία διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας με
το από 22-11-2021 υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και
Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης ΚΕ.Σ.Υ.-Τμήμα Β΄.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 31576/1-6-2022 εισήγηση της περ ε. της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4484/2017, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
του Υπουργείου Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 27057/5-4-2019
(Β΄1355) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 45851/126-2019 (Β΄ 2661) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο (5) σχετική, με αποτέλεσμα
να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο τη Γενετική, Ιατρική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Ιατρική
Μοριακή Γενετική, Νευρογενετική, Φαρμακογενωμική, οι οποίοι διενεργούν εργαστηριακές
διαγνωστικές εξετάσεις γενετικής και έχουν υπογράψει απαντητικές εκθέσεις διάγνωσης
γενετικών νοσημάτων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων εκατό (100)
ανά έτος, σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια ή εργαστήρια Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των
οποίων η σύσταση και η αυτοτέλεια προβλέπεται από τους δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, Οργανισμούς σύστασής τους.
Β. Πτυχιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι απέκτησαν την ειδικότητα της Εργαστηριακής
Γενετικής σε χώρα του εξωτερικού μετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους εκπαιδευτικού
προγράμματος ειδικότητας τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας.
Γ. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογίας A.E.I., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχοι Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχοι Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιατροί Διευθυντές
ή εκτελούντες χρέη Διευθυντή ή επιστημονικά υπεύθυνου αυτοτελών Εργαστηρίων ή Τμημάτων
στο αντικείμενο της Γενετικής εντός Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, οι οποίοι υπογράφουν απαντητικές
εκθέσεις γενετικής στο Νοσοκομείο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, με ελάχιστο αριθμό
απαντήσεων εκατό (100) ανά έτος, υπό την προϋπόθεση ότι η σύσταση και η αυτοτέλεια των
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εργαστηρίων προβλέπεται από τους δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
Οργανισμούς των Νοσοκομείων.
Δ. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογίας A.E.I., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχοι Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχοι Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντές
εργαστηρίων Γενετικής που εργάζονται σε Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. όπως
Δημόκριτος, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού), οι οποίοι παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες γενετικής σε
αυτοτελείς οργανικές μονάδες στο αντικείμενο της γενετικής και έχουν υπογράψει απαντητικές
εκθέσεις γενετικής στις ανωτέρω μονάδες για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, με ελάχιστο αριθμό
απαντήσεων εκατό (100) ανά έτος, υπό την προϋπόθεση ότι η σύσταση και η αυτοτέλεια των ως
άνω οργανικών μονάδων προβλέπεται από τους δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, Οργανισμούς των Κέντρων ή Ινστιτούτων.
Ε. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογίας A.E.I., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχοι Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχοι Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μάστερ) στο αντικείμενο της Γενετικής του ανθρώπου ή
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος σπουδών στο αντικείμενο της Γενετικής του Ανθρώπου, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Κατέχουν θέση εργασίας, τα τελευταία επτά (7) έτη για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου
Ειδίκευσης (Μάστερ) και τα τελευταία πέντε (5) έτη για τους κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, σε αυτοτελές Εργαστήριο στο αντικείμενο της Γενετικής σε Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο ή Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή σε Ερευνητικά Κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.), των οποίων η
σύσταση και η αυτοτέλεια προβλέπεται από τους δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, Οργανισμούς των ανωτέρω.
2) Συμμετέχουν ενεργά στη διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων γενετικής και
να υπογράφουν απαντητικές εκθέσεις διάγνωσης γενετικών νοσημάτων στα παραπάνω
ιδρύματα τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη, με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων εκατό (100)
ανά έτος.
3) Έχουν αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο
της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής με παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών
μαθημάτων ή σεμιναρίων με πιστοποιητικό που αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή
έχουν αποκτήσει τον τίτλο του European Registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG).
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ΣΤ. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογίας A.E.I., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχοι Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχοι Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μάστερ) ή κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο
αντικείμενο της Γενετικής του Ανθρώπου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι:
1) Κατέχουν θέση εργασίας τα τελευταία επτά (7) έτη για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου
Ειδίκευσης (Μάστερ) και τα τελευταία πέντε (5) έτη για τους κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος, σε ιδιωτικό εργαστήριο που παρέχει εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις
γενετικής του Ανθρώπου και το οποίο πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i) Είναι αυτοτελές και η σύσταση και αυτοτέλειά του αποδεικνύεται από το καταστατικό ίδρυσης
και σύστασης του ιδιωτικού εργαστηρίου και έχει πέντε (5) έτη τουλάχιστον λειτουργίας στο
πεδίο της Εργαστηριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ή
ii) Είναι ενταγμένο σε μεγαλύτερο Κέντρο, η αυτοτελής λειτουργία του οποίου αποδεικνύεται
από το καταστατικό ίδρυσης και σύστασης του Κέντρου και έχει πέντε (5) έτη τουλάχιστον
εργαστηριακή διαγνωστική δραστηριότητα στη Γενετική του Ανθρώπου, ή
iii) Διαθέτει διαπίστευση στο επιστημονικό πεδίο της γενετικής για τα τελευταία πέντε (5) έτη
λειτουργίας του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2) Συμμετέχουν ενεργά στη διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων γενετικής και
υπογράφουν απαντητικές εκθέσεις διάγνωσης γενετικών νοσημάτων στο ιδιωτικό εργαστήριο
τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων εκατό (100) ανά έτος.
3) Έχουν αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο
της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής με παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών
μαθημάτων ή σεμιναρίων με πιστοποιητικό που αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή
έχουν αποκτήσει τον τίτλο του European Registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG).
Ζ. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογίας A.E.I., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πτυχιούχοι Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πτυχιούχοι Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Κατέχουν θέση εργασίας σε αυτοτελές Εργαστήριο Δημόσιο στο αντικείμενο της γενετικής, του
οποίου η σύσταση και η αυτοτέλεια προβλέπεται από τους δημοσιευμένους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, Οργανισμούς ή σε ιδιωτικό εργαστήριο του οποίου η σύσταση και η αυτοτέλεια
προκύπτει από το καταστατικό σύστασης ή διαθέτει διαπίστευση στο επιστημονικό πεδίο της
γενετικής για τα τελευταία πέντε (5) έτη λειτουργίας του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
και παρέχουν εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις γενετικής πάνω από δέκα (10) έτη.
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2) Συμμετέχουν ενεργά στη διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων γενετικής και
υπογράφουν απαντητικές εκθέσεις διάγνωσης γενετικών νοσημάτων τουλάχιστον τα τελευταία
δέκα (10) έτη, με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων εκατό (100) ανά έτος.
3) Έχουν αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο
της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής με παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών
μαθημάτων ή σεμιναρίων με πιστοποιητικό που αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή
έχουν αποκτήσει τον τίτλο του European Registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG).
Στους προαναφερόμενους υποψηφίους συμπεριλαμβάνονται και δύνανται να αιτηθούν την
απόδοση του τίτλου της εργαστηριακής γενετικής, οι κατέχοντες τίτλους σπουδών της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένων ως ισότιμων με τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και αντίστοιχων με τις ανωτέρω
αναφερόμενες Σχολές ή Τμήματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η βεβαίωση περί των απαντητικών εκθέσεων διάγνωσης γενετικών νοσημάτων για τους
Διευθυντές ή εκτελούντες χρέη Διευθυντή ή επιστημονικά υπεύθυνου αυτοτελών Εργαστηρίων
ή Τμημάτων στο αντικείμενο της Γενετικής θα πρέπει να αναφέρει το πλήθος και το είδος των
απαντητικών εκθέσεων διάγνωσης γενετικών νοσημάτων που βεβαιώνει και να υπογράφεται
από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και σε κάθε άλλη περίπτωση από τον Διευθυντή του
εργαστηρίου σύμφωνα με τις προαναφερόμενες παραγράφους. Σε περίπτωση που αιτών είναι
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Επιστημονικού Συμβουλίου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η βεβαίωση υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή τον
Διευθυντή του ιδιωτικού εργαστηρίου ή Κέντρου. Αν ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο Διευθυντής
είναι ο αιτών, η βεβαίωση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί της αλήθειας των
υποβαλλόμενων στοιχείων.
Όσοι υποψήφιοι συμπληρώνουν τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας να αποκτήσουν τον τίτλο της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής, χωρίς
εξετάσεις.
Όσοι, εκ των υποψηφίων έχουν ήδη καταθέσει αίτηση που εκκρεμεί, αξιολογούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας.
Όσοι, εκ των υποψηφίων έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και έχει απορριφθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του ΚΕ.Σ.Υ., ενημερώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών
Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας ότι δύνανται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΔΑ: 9ΕΙ2465ΦΥΟ-30Ζ
Δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις εκκρεμείς
αιτήσεις παρέχεται για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την 1η.7.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5.Δ/νση Γ5β(2)

