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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 Υπουργικής 

απόφασης «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» 

( Β’ 1357,  Β 2331) 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α. του ν. 1278/1982 « Για σύσταση  Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α 105), 

β. της παρ. 5Β του άρ. 21 του ν.3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 

το Υπουργείο Υγειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ( Α¨ 134), 

γ. της παρ. 4 του άρθρου 8  του Ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής 

Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των 

Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και  λοιπές 

διατάξεις» (Α 140), 

δ. του Π.Δ 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(  Α 2), 

ε. του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ( Α 148 ), 

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 Υπουργική απόφαση «Eκπαίδευση 

στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη»( Β’ 1357, Β 2331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β 32), 
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4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π οικ.64845/29-8-2018 Υπουργική απόφαση «Ονομασία, 

περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 

που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β 3958), 

5.Την αριθμ. 24 απόφαση της 279ης / 21-2-2020 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας, 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 Υπουργικής απόφασης (Β’ 

1357, B 2331/2019 ) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1.Οι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας και Παιδιατρικής που πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις μέχρι τις 19-4-2021 και εφόσον υποβάλουν αίτηση προς τη Δ/νση 

Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, δύνανται να αποκτήσουν 

τον τίτλο της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ, ως εξής: 

 

Α.   Άνευ εξετάσεων: 

 

1. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), 

Μέλη ΔΕΠ, Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό 

μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 

συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας στα  

Διαβητολογικά Κέντρα ή στις Ειδικές Διαβητολογικές Μονάδες του Ε.Σ.Υ, των 

Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, που έχουν 

συσταθεί νόμιμα, ανεξάρτητα από την παρούσα εργασιακή τους κατάσταση.  

(ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι ιατροί, συνταξιούχοι). 

Το ίδιο ισχύει και για τους αφυπηρετήσαντες  και για τους εν ενεργεία ιατρούς, που 

έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό  μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και 

έχουν συμπληρώσει τετραετή πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα 

Διαβητολογικά Κέντρα της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της παρούσας εργασιακής 

τους κατάστασης( ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι ιατροί, συνταξιούχοι). 

2. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε..Σ.Υ  (Επιμ. Β, Α,  Δ/ντές, Συντ. 

Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ, Στρατιωτικοί ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό 

μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 
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συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας στα  Διαβητολογικά 

Ιατρεία του Ε.Σ.Υ, των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των Στρατιωτικών 

Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί νόμιμα 

3. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι Διαβητολογικών Κέντρων ή Διαβητολογικών Μονάδων 

του Ε.Σ.Υ, των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, 

που έχουν συσταθεί νόμιμα 

4. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό 

μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 

συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε φορέα 

Ν.Π.Ι.Δ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας σε τομέα Ερευνας, Πρόληψης και 

Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

Β.   Με εξετάσεις: 

 

1. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), 

Μέλη ΔΕΠ, Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό 

μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 

πραγματοποιήσει  ή θα πραγματοποιήσουν επιπρόσθετη εκπαίδευση μέχρι τη 

συμπλήρωση διετίας σε Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα του Ε.Σ.Υ 

ή Πανεπιστημιακής Κλινικής, ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχει συσταθεί 

νόμιμα 

2. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας κλάδου Ε.Σ.Υ (Επιμ. Β, Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), 

Μέλη ΔΕΠ, Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό 

μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 

συμπληρώσει δύο (2) χρόνια τουλάχιστον πιστοποιημένης προϋπηρεσίας σε   

Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα του Ε.Σ.Υ, ή Πανεπιστημιακής 

Κλινικής, ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχει συσταθεί νόμιμα 

3. Οι ήδη υπηρετούντες ως μετεκπαιδευόμενοι σε Διαβητολογικά Κέντρα ή 

Διαβητολογικές Μονάδες, που έχουν συσταθεί νόμιμα, δύνανται να συνεχίσουν την 

άσκησή τους, εφόσον έχουν την έγκριση του φορέα που ανήκουν, έως τη 

συμπλήρωση των δύο (2) ετών. 

4. Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί ιδιωτικού φορέα που έχουν αποκτήσει το 

πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον ασκηθούν και 

για ένα έτος στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη 

5. Οι ιατροί ιδιωτικού φορέα και οι ιδιώτες ιατροί που αποδεδειγμένα έχουν 

συμπληρώσει πενταετή  προϋπηρεσία με κλινική και ερευνητική ενασχόληση στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 
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6. Οι νοσοκομειακοί ιατροί που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης 

στον Σακχαρώδη Διαβήτη, υπηρετούν σε Παθολογικές ή Παιδιατρικές Κλινικές και 

έχουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία μικρότερη της τριετίας σε Διαβητολογικό 

Ιατρείο ή πιστοποιημένη προϋπηρεσία μικρότερη της διετίας, σε Διαβητολογικό 

Κέντρο ή Διαβητολογική Μονάδα, που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον 

ολοκληρώσουν την άσκησή τους στον Σακχαρώδη Διαβήτη. για τον υπολειπόμενο 

χρόνο   

 

2.  Οι ιατροί των  υποπερ. 1,3,4 και 6 της περ. Β τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, 

ως υπεράριθμοι στα Διαβητολογικά Κέντρα, ή Ιατρεία, ή  στις Διαβητολογικές 

Μονάδες, που έχουν αναγνωριστεί ως κέντρα εκπαίδευσης για τη χορήγηση της 

εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, για τον υπολειπόμενο  χρόνο άσκησής 

τους και έχουν  δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου της 

εξειδίκευσης ακόμη και αν συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης μετά 

τις 19-4-2021. 

 

3. Οι ιατροί που έχουν πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη μετεκπαίδευση στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη, χωρίς να έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης, 

εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της παρ. 1 δύνανται να αποκτήσουν 

τον οικείο τίτλο εξειδίκευσης με ή χωρίς εξετάσεις, ανάλογα με την περίπτωση Α ή 

Β,  στην οποία εμπίπτουν.  

 

4. Ως Διαβητολογικά Ιατρεία, ή Κέντρα και Διαβητολογικές Μονάδες, που έχουν 

νομίμως συσταθεί, ανεξαρτήτως της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της γνώμης-απόφασης σύστασής τους, νοούνται και τα κάτωθι: 

α. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβητολογικές  Μονάδες  που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία  Α3β/7343/22-6-1990 

Υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις σύστασης και τρόπος λειτουργίας 

Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Μονάδων των 

Νοσοκομείων» (Β 378), όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπό 

στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β 231),Υ4α/9495/95/96/5-9-1996 (Β 874) και 

Υ4α/οικ.118930/4-9-2009 (Β 1909) Υπουργικές αποφάσεις 

β. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβητολογικές  Μονάδες  που 

λειτουργούσαν πριν από τη δημοσίευση της υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 (Β 

378) Υπουργικής απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής, όπως αυτή 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β 

231),Υ4α/9495/95/96/5-9-1996 (Β 874) και Υ4α/οικ.118930/4-9-2009 (Β 1909) 

Υπουργικές αποφάσεις 
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γ. Τα Διαβητολογικά Iατρεία ή Κέντρα και οι Διαβητολογικές  Μονάδες  που έχουν  

συσταθεί  έως 19-4-2019 είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας με 

τεκμηριωμένη γνώμη-απόφαση της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τον 

Σακχαρώδη Διαβήτη κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία  Α3β/7343/22-6-1990 (Β 378) 

Υπουργικής απόφασης». 

 

Kατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.2704/5-4-2019) Υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ  Β 1357). 

 

       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                                   

 

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

                                                                       

 

                                                                              

 

ΑΔΑ: 9Ρ0Ψ465ΦΥΟ-ΓΩΝ


		2021-03-29T14:07:58+0300
	Athens




