
1 

 

                  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (Β΄314) υπουργικής 

απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

          Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α. της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.123/75  «Περί ρυθμίσεως θεμάτων  Ιατρικού 

Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών»(ΦΕΚ Α  172) 

β. των περ. β, γ, δ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 « Για την 

πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο 

δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 65 Α) 

γ. της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 « Εθνικό σύστημα υγείας» ( ΦΕΚ 143 Α) 

δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 « Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 217 Α) 

ε. της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων 

ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 50 

Α). 
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στ. της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος  Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα 

φάρμακα και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 165 Α) 

ζ. της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 « Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 30 Α) 

η. του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας»(ΦΕΚ 304 Α) 

θ. της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.3370/2005 « Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 176 Α) 

ι. της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 « Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας  και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης»(ΦΕΚ 129 Α) 

ια. του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» ( ΦΕΚ 85 Α) 

ιβ. του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 « Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ( Π.Ε.Δ.Υ), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 38 Α) 

ιγ. των άρθρων 81,82,83,84,85,87,88,97,106,108,114,120 και 138 του 

ν.4251/2014«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» ( 

ΦΕΚ 80 Α)  

ιδ. του άρθρου 22 του ν.4272/14 «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής»(ΦΕΚ 145 Α) 

ιε. της παρ. Γ του άρθρου 13 του ν. 4286/2014 « Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία 

συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την 

επωνυμία « Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή 

στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις»( ΦΕΚ 194 Α) 

ιστ. του άρθρου 31 του ν. 4316/14 « Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση 

ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής» ( ΦΕΚ 270 Α) 

ιζ. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 289 Α ) 

ιη. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 

άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 164 Α) 

ιθ. του άρθρου 12 του ν.4356/2015 (181 Α) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, 

ποινικές και άλλες διατάξεις» 
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κ. των παρ. 4,5,6,7του άρθρου 44 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α) 

κα. των παρ. 2α και 2β του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές  

συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 78 Α) 

κβ. του άρθρου 31του ν.4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες 

διατάξεις» ( ΦΕΚ 38 Α) 

κγ. του Π.Δ 415/94 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (236 

Α) 

κδ. του Π.Δ 379/95 «Τροποποίηση του Π.Δ 415/94»  ( 214 Α) 

κε. του Π.Δ 147/97 «Τροποποίηση του Π.Δ  415/94»  (127 Α) 

κστ. του Π.Δ 204/98 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» 

(162 Α)  

κζ. του Π.Δ 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α 173), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

κη. του Π.Δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Βουλής, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (116 Α) 

2. Την αριθμ. Υ25/16-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» ( 2144 Β) 

3. Την αριθμ.Α2δ/ΓΠ.οικ.9106/2016 (314 Β΄) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται    πρόσθετη 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

                                                           

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (3) σχετική απόφαση ως ακολούθως:  

Α. Η περίπτωση β του άρθρου 2 που αφορά τα δικαιολογητικά για έναρξη ειδίκευσης 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«β. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα 

δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-

μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής 
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κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή 

δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής  ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 

ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας ‘Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου 

συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή  άδεια  

διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014), ή άδεια 

επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή 

άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς  (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της 

Ε.Ε  (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 

4251/2014)». 

Β. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης 3 του άρθρου 7 που αφορά τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για την ανάληψη υπηρεσίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση 

εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή 

πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 

του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς 

(άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας 

‘Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης 

διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 

και 87 του ν.4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 

88 , 97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 

4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή 

δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής υπηκόου τρίτης 

χώρας σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4251/14 (στα πλαίσια του προγράμματος D.A.C)». 

  

2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. Α2δ/Γ.Π9106/5-2-2016 ( 314 Β) υπουργική απόφαση ισχύει ως 

έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ                              Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

        ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
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Κοινοποίηση: 

Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής 

Υποστήριξης 

        5. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π./Τμήμα Δ΄ 
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