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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                               

ΤΜΗΜΑ  Β΄                                                                                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Ταχ.Δ/νση :   Μακεδονίας 8                                        
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Πληροφορίες:  Σ.Κωνστάντη                                           
Τηλέφωνο  :  2108208839                                         
e-mail:  dey_b@moh.gov.gr      
               
                  
Θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες επί της υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. οικ. 33174/20-5-2022 
Υπουργικής απόφασης (Β΄2926)». 
 
 
         Κατόπιν της δημοσίευσης της υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. οικ. 33174/20-5-2022 Υπουργικής 
απόφασης «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) στο ΦΕΚ 2926 Β΄/8-6-2022,  ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Υποψήφιοι που συμπληρώνουν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις στην υπό στοιχεία 
Γ5β/Γ.Π. οικ. 33174/20-5-2022 υπουργική απόφαση (Β΄2926), 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.  

2. Υποψήφιοι που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση που εκκρεμεί στην αρμόδια Επιτροπή, 
αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δημοσιευθείσας υ.α. και δύνανται να 
συμπληρώσουν την αίτησή τους καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη 
Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.  

3. Οι βεβαιώσεις 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 
αναφέρουν το πλήθος και το είδος των απαντητικών εκθέσεων διάγνωσης γενετικών 
νοσημάτων που βεβαιώνουν και να υπογράφονται 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.  
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Αν ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο Διευθυντής είναι ο αιτών, η βεβαίωση θα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί της αλήθειας των υποβαλλόμενων 
στοιχείων. 

4. Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις 
εκκρεμείς αιτήσεις παρέχεται για τέσσερις (4) μήνες από την 1η.7.2022. 

5. Κάθε άλλη εγκύκλιος με την οποία ορίζεται η αυτοτέλεια των Εργαστηρίων ή 
Τμημάτων στο αντικείμενο της Γενετικής ανακαλείται. 

 
 
 
                                                                      
                                                                                                    Η ΠΡΟῙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΗΤΑ 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                             
1.Γραφείο Υπουργού Υγείας                                                                            
2.Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού 
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
4.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
5. ΚΕ.Σ.Υ. 
6.Δ/νση Γ5β(2) 
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