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Άδεια αζκήζευρ ηηρ ιαηπικήρ 

A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16) 

Άπθπο 1. Γηα ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ γηαηξνχ, 

απαηηείηαη άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Mε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο εμνκνηψλεηαη θαη ε θαηνρή νπνηαζδήπνηε έκκηζζεο ή 

ηηκεηηθήο ζέζεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη σο εθφδην ην πηπρίν ηεο Iαηξηθήο ρνιήο. 

Άπθπο 2. Tελ άδεηα ρνξεγεί ν Yπνπξγφο Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο 

(Yπνπξγφο Yγείαο) κε πξάμε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 

Kπβεξλήζεσο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

H πξάμε απηή ηνπ Yπνπξγνχ αλαθνηλψλεηαη ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη 

ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν, θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ πιιφγνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

θαη ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ. 

Άπθπο 3. Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο απαηηείηαη ν αηηψλ: 

α) Nα είλαη πηπρηνχρνο ηεο Iαηξηθήο ρνιήο εκεδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα λα 

ρνξεγεζεί άδεηα ζηνπο πηπρηνχρνπο μέλσλ ρνιψλ, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κε 

επηηπρία ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δνθηκαζία. Πηπρηνχρνη πνπ δελ έρνπλ 

αζθήζεη ηελ ηαηξηθή γηα κηα ζπλερή πεληαεηία θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί θαηά ην 

δηάζηεκα απηφ απφ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο αζρνιίεο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηήζηα 

άζθεζε ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή ηαηξεία ή εξγαζηήξηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγνχ Yγείαο). 

β) Nα είλαη Έιιελαο πνιίηεο, λα κελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη 

λα κελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. Kαη' εμαίξεζε κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζε νκνγελείο γηαηξνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ 

Eιιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Eιιάδα, εθφζνλ 

έρνπλ ηε λφκηκε άδεηα εξγαζίαο θαη δηακνλήο. 

Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα γηαηξνχο μέλεο ηζαγελείαο, πνπ αζθνχλ λφκηκα ηελ ηαηξηθή 

ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζηελ Eιιάδα γηα λα επηζθεθζνχλ αζζελή. Oη 

αιινδαπνί γηαηξνί φκσο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Eιιάδα κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ 

άιινλ αζζελή κφλν ζε ζπκβνχιην κε έιιελα γηαηξφ θαη κεηά απφ άδεηα ηνπ νηθείνπ 

πιιφγνπ πνπ ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ Έιιελα γηαηξνχ. Oη ίδηεο πξνυπνζέζεηο 

ηζρχνπλ θαη γηα θάζε άιιν αιινδαπφ γηαηξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Eιιάδα.  

γ) Nα έρεη ν αηηψλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ έρεη ηέηνηεο 

ππνρξεψζεηο θαηά ην λφκν, ή λα έρεη απαιιαγεί απφ απηέο. 

δ) λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε, πιαζηνγξαθία, εθβίαζε, 

παξαράξαμε θαη λα κελ έρεη θαζ' ππνηξνπή ηηκσξεζεί γηα πιεκκέιεκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, εθηφο εάλ ν αηηψλ επηθαιείηαη 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ηνπο νπνίνπο γλσκνδνηεί ην 
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A.Π..I. 

ε) λα ζεκεηψλεηαη ζηελ αίηεζε ν Iαηξηθφο χιινγνο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν 

γηαηξφο πξνηίζεηαη λα έρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. 

Kαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηνπ Iαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

ζηελ Eιιάδα ζε φζνπο έρνπλ ππεθνφηεηα ή πξνζηαζία μέλνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ε 

λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηνπο Έιιελεο 

ππεθφνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

Άπθπο 4. 1. Mε B.Γ. (ήδε Π.Γ.) κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Kνηλσληθήο 

Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ Yγείαο) κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο 

νπνίεο, πφιεηο θσκνπφιεηο, ρσξηά ή ζπλνηθηζκνί κπνξνχλ κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ 

Yπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ 

πιιφγνπ λα θεξχζζνληαη πξνζσξηλά θνξεζκέλνη γηαηξψλ. 

2. Mε B.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 

Kνηλσληθήο Πξνλνίαο, κπνξεί λα απαγνξεπζεί πξνζσξηλά ε επαγγεικαηηθή 

εγθαηάζηαζε γηαηξψλ πνπ δελ έρνπλ άδεηα θάπνηαο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζε κέξε ηεο 

ππαίζξνπ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο θαηνίθνπο. H απαγφξεπζε 

απηή κπνξεί λα επηβιεζεί είηε ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, είηε ζε φιε 

ηελ Eπηθξάηεηα. Tν ίδην Bαζηιηθφ Γηάηαγκα κπνξεί λα απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ηελ 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε γηαηξψλ πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε 

ηαηξηθήο εηδηθφηεηνο ζε πφιεηο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ θάησ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο. O πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηειεπηαίαο επίζεκεο απνγξαθήο. 

3. Γηαηξνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξηεηή ζπλνιηθά ζεηεία ζηελ χπαηζξν, ζχκθσλα 

κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ, 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζην εμήο ηελ ηαηξηθή ζηελ πεξηθέξεηα νπνηνπδήπνηε ηαηξηθνχ 

ζπιιφγνπ. 

4. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηαηξηθήο πνπ δηαλχνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ηνλ λφκν άζθεζε ζηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην λφκν Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα, ή 

απαγφξεπζε ηεο 1εο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ άζθεζεο. 

5. Mε ην ίδην B.Γ. απηφ ζα ξπζκηζηνχλ νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο. 

6.Oη γηαηξνί πνπ αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα, θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

Bαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ζα εθδνζεί, ζε κέξε ή πφιεηο ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη ε 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε λέσλ γηαηξψλ ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113 

ηνπ A.N.1565/39 αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ. 

Άπθπο 5. 1. H ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ εθφζνλ δελ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν 

ρξφλν θαη ζέζε ζε δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε, ζπλεπάγεηαη ηελ αθχξσζε ηεο 

άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε. 

2. H παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζπλεπάγεηαη αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε, κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ νηθείν ηαηξηθφ χιινγν θαη 

πξνο ην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν. 

Άπθπο 6. H ηζρχο ηεο αδείαο αλαζηέιιεηαη: 

α) Eάλ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή ζηεξήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο άζθεζεο 

β) Eάλ έρεη επηβιεζεί ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα νξηζκέλν ρξφλν. 



Άπθπο 7. H άδεηα πνπ ρνξεγείηαη αλαθαιείηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεσο ηνπ 

άξζξνπ 5, κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Kπβεξλήζεσο: 

1. φηαλ έρεη ρνξεγεζεί ιφγσ πιάλεο γηα ηελ χπαξμε ησλ απαηηνπκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο. 

2. φηαλ ν γηαηξφο δελ αζθήζεη ηελ ηαηξηθή γηα κηα ζπλερή πεληαεηία θαη θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα απνκαθξπλζεί απφ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ αζρνιίεο. 

3. φηαλ ν γηαηξφο ιφγσ ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο βιάβεο ή λνζήκαηνο ή ιφγσ 

εμαληιήζεσο ησλ ζσκαηηθψλ ή δηαλνεηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ, ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αζθεί ηελ ηαηξηθή θαη δελ παξνπζηάδεη πιένλ ηηο αλαγθαίεο εγγπήζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

4. φηαλ ν γηαηξφο θαηαδηθαζηεί θαζ' ππνηξνπή γηα πιεκκέιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ή γηα παξάβαζε ηνπ A.N.1075/1938. 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κε αξηζκφ 2, 3 ε αλάθιεζε γίλεηαη κεηά απφ 

πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ A.Π..I. 

Άπθπο 8. Tν δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλάθιεζεο 

ηεο αδείαο αλαθηάηαη κε λέα άδεηα, φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο 

πξνθιήζεθε ε αθχξσζε ή αλάθιεζε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ε λέα άδεηα ρνξεγείηαη 

κεηά απφ εηήζηα άζθεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Όηαλ ε 

αλάθιεζε νθείιεηαη ζην εδάθην 3 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ε λέα άδεηα ρνξεγείηαη 

κεηά απφ γλψκε ηνπ A.Π..I. 

Άπθπο 9. 1. O γηαηξφο κπνξεί, εθφζνλ ηεξείηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, λα κεηαβάιεη ηνλ ηφπν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο. Aπαηηείηαη 

φκσο ε ππνβνιή πξνεγνπκέλσο ζρεηηθήο δήισζεο πξνο ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη 

ηνλ Iαηξηθφ χιινγν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηφπνο ηεο λέαο ηνπ εγθαηάζηαζεο, εάλ 

απηφο, δελ ππάγεηαη ζε άιιν χιινγν, αιιηψο απαηηείηαη θαη δήισζε πξνο ηνλ 

χιινγν ηεο λέαο ηνπ επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

απφζπαζκα ηνπ κεηξψνπ ηνπ πιιφγνπ, ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο. 

2. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε κεηαβνιή 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηνπο πιιφγνπο ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ηνλ Π.I.. 

Άπθπο 10. Όζνη κέρξη ηελ 1ε Iαλνπαξίνπ 1939 έρνπλ απνθηήζεη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο ην δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο θαη είλαη εγγξακκέλνη κέρξη ηε 

ρξνλνινγία απηή ζηνπο πιιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε αηηήζεσο 

άδεηαο άζθεζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, ηελ νπνία ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απηνδίθαηα. H 

δηάηαμε απηή δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 
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Άπθπο 11. 1. Γηαηξνί πνπ θαηέρνπλ κφληκε δεκφζηα ζέζε, ζε Γεκφζηεο Yπεξεζίεο, 

δελ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηελ ηαηξηθή. H δηάηαμε απηή 

δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο γηαηξνχο-ππαιιήινπο πνπ ήδε ππεξεηνχλ θαη δηθαηνχληαη 

λα αζθνχλ θαη αζθνχλ ηδησηηθψο ην ηαηξηθφ επάγγεικα. 

2. Kαη' εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί απφ ηνπο Yπνπξγνχο Kξαηηθήο Yγηεηλήο 

θαη Aληηιήςεσο (Τπνπξγφ Τγείαο), ζε φζνπο γηαηξνχο θαηέρνπλ κφληκε δεκφζηα 

ζέζε ζε Γεκφζηα Nνζειεπηηθά ή Yγεηνλνκηθά ηδξχκαηα, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ε 

ειεπζεξία άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο. 

(Aθνινπζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 ηνπ N. 3319/55, 1 ηνπ N. 3623/56, 4 παξ. 4 

ηνπ N.Γ. 4111/60, 21 παξ. 4 ηνπ N. 1400/83 θαη 146 ηνπ N. 2071/92 γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πνιπζεζίαο) 

Aπαγόπεςζη πολςθεζίαρ 

Άπθπο μόνο- (N. 3319 ηηρ 26 Iοςλίος/4 Aςγούζηος 1955) 1. Tν άξζξν 5 ηνπ A.N 

1843/1951, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη θπξψζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν 

ηνπ N. 2049/1954 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: -1) Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα 

θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο σο εθφδην απαηηείηαη ην πηπρίν 

ηεο Iαηξηθήο. -2) Aπφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηαθηηθνί θαζεγεηέο ηεο 

Iαηξηθήο ρνιήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Aζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, εθφζνλ ιφγσ 

έιιεηςεο Παλεπηζηεκηαθψλ Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ, δηεπζχλνπλ, κε ηελ έγθξηζε 

ηεο πγθιήηνπ, Eξγαζηήξηα ή Kιηληθέο εμσπαλεπηζηεκηαθέο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ηεο Iαηξηθήο. -3) Kαη εμαίξεζε κπνξνχλ νη γηαηξνί λα θαηέρνπλ θαη άιιεο 

ζέζεηο εθφζνλ, κεηά απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ζεσξεκέλε απφ 

ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν, δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία αζθνχλ ην 

επάγγεικα, άιινη γηαηξνί γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ή, απηνί πνπ ππάξρνπλ, 

απνπνηνχληαη ή δελ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα. -4) Eπίζεο, ν Yπνπξγφο Kνηλσληθήο 

Πξφλνηαο, θαη εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πξνζσξηλή θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο 

κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβέξλεζεο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε Eπηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Yγεηνλνκηθνχ 

Kέληξνπ, ηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ελφο αλψηεξνπ 

Yγεηνλνκηθνχ Yπαιιήινπ ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ Yπνπξγφ ή ηνλ Nνκάξρε ζηελ αξρή θάζε έηνπο. ηε γλσκνδφηεζε ηεο Eπηηξνπήο 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά θαη κε ιεπηνκέξεηα νη απνρξψληεο επηζηεκνληθνί, 

επαγγεικαηηθνί ή θνηλσληθνί ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

πξνζσξηλή θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν θαηνρή θαη δεχηεξεο ζέζεο. -5) Γηα ηελ θαηάιεςε 

ηαηξηθήο ζέζεο ζηελ έδξα ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ Aζελψλ, Πεηξαηά, Kαιιηζέαο θαη 

Θεζζαινλίθεο πξέπεη ν γηαηξφο λα είλαη επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο ζε απηή θαη 

εγγεγξακκέλνο ζηνλ χιινγν ηνπιάρηζηνλ κία ηεηξαεηία. Aπφ ηε δηάηαμε απηή 

εμαηξνχληαη α) φζνη δηνξίδνληαη ζηα Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ην 

N.Γ 2592/1953, β) φζνη έρνπλ αζθήζεη ην ηαηξηθφ επάγγεικα ή έρνπλ ππεξεηήζεη 

ζηελ επαξρία γηα κία πεληαεηία θαη γ) φηαλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ 

απηνχ ηνπ λφκνπ. -6) αλ ζέζε ινγίδεηαη θαη απηή πνπ θαηέρεη θάπνηνο κε ζχκβαζε ή 

κε ζεηεία θαη ε κε ακνηβή θαη απνθνπήλ ζπκθσλία κεηαμχ γηαηξνχ θαη Oξγαληζκνχ 

θάζε θχζεο, λνκηθνχ πξνζψπνπ, θιαδηθνχ Tακείνπ θ.ι.π απφ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 2 ηνπ A.N 1843/1951.- Mπνξνχλ λα ζπλάπηνληαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

κεηαμχ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ παξαπάλσ Oξγαληζκψλ, πνπ 

ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαη παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο αζζελείο λα 

εθιέγνπλ ειεχζεξα ηνλ γηαηξφ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.- Aπφ ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ 



νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ 

θαη ησλ Oξγαληζκψλ Kνηλσληθήο Aζθάιηζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Yπνπξγείνπ Eξγαζίαο ζα εγθξίλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο Yπνπξγνχο Eξγαζίαο 

θαη Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. -7) Mέζα ζε έλα δίκελν απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ 

λφκνπ, νη γηαηξνί ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ζηνλ νηθείν 

Iαηξηθφ χιινγν θαη ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη αλ θαηέρνπλ 

ή φρη ζέζε ή ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ηηο απφ θάζε 

ζέζε απνδνρέο θαη ηηο ψξεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο θαηά κέζν φξν θαη απηνί πνπ 

θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο λα δειψζνπλ πνηα απφ απηέο πξνηηκνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ θαη λα παξαηηεζνχλ απφ θάζε άιιε, εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

εμαηξέζεηο ηνπ εδαθίνπ 3 απηνχ ηνπ λφκνπ, ησλ νξγαληζκψλ, Tακείσλ Yγείαο θ.ι.π 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, θαη ππνρξενχληαη λα δηαθφςνπλ ηελ κηζζνδνζία θαη 

θάζε άιιε παξνρή ακνηβήο, ακέζσο κφιηο εηδνπνηεζνχλ γηα απηφ απφ ηνλ χιινγν ή 

ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν.- Aπαγνξεχεηαη ε ρσξίο ακνηβή ή κε άιιν ηξφπν θαηαβνιήο 

παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο ζηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Oξγαληζκψλ, 

Tακείσλ Yγείαο θιπ. -8) Aπηνί πνπ ππνβάιινπλ ςεπδείο δειψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξ. 221 ηνπ Πνηληθνχ Nφκνπ. -9) O Iαηξηθφο χιινγνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ δηνξηζκνχ γηαηξνχ ζε έκκηζζε ζέζε ζηνλ 

Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, φηαλ θξίλεη φηη ν δηνξηζκφο έγηλε θαηά παξάβαζε 

απηνχ ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ν Yπνπξγφο Kνηλ. Πξφλνηαο. -10) ε 

επαξρηαθέο πφιεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ κφλν δχν γηαηξνί κίαο εηδηθφηεηαο κπνξεί 

έλαο απφ απηνχο λα δηαηεξεί ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 70νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, εθφζνλ ν δεχηεξνο εηδηθφο γηαηξφο θαηέρεη άιιε ζέζε. -2. H 

§1 ηνπ άξζξ. 28 ηνπ N. 2262/1952 ¨πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ N. 

1762/1951 "πεξί Kψδηθνο θαηαζηάζεσο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Kνηλνηηθψλ 

ππαιιήισλ", ε §5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.δ 2592/1953 "πεξί νξγαλψζεσο Iαηξηθήο 

Aληηιήςεσο" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε θάζε άιινπ λφκνπ, γεληθνχ ή εηδηθνχ, 

πνπ αληίθεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, φπσο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N 

1656/1939 "πεξί αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ επαγγέικαηνο", φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ A.N 1843/1951, πνπ θπξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ A.N 2049/1952, θαηαξγείηαη. -3. Eμαηξνχληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ A.N 1843/1951, φπσο θπξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ §§2 θαη 3 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ N. 2049/1952 νη νξγαληζκνί 

Tνπηθήο Aπηνδηθνηθήζεσο θαη ηα θάζε θχζεο δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα. 

Άπθπο 1 (N. 3623/16-11-1956 ΦEK A' 277). 1. Oη ηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο επί ζπκβάζεη γηα νξηζκέλν ρξφλν ή επ αφξηζην ή επί ζεηεία, ακνίβνληαη θαηά 

πξάμε ή θαηά πεξίπησζε λφζνπ ή θαη απνθνπή ή κε εηήζηα ή κεληαία απνδεκίσζε 

γηα θάζε πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ή κε κεληαίν 

κηζζφ ή επ ακνηβή θαηά σξηαία εξγαζία ή κε πνζνζηά επί ησλ λνζειείσλ, εμεηάηξσλ 

θαη ινηπψλ θαηαβνιψλ ή επί ηνπ αζθαιίζηξνπ, θαηά ηα νπνία θάζε θνξά θαζνξίδεηαη 

ε ζρεηηθή ζπκθσλία. 

2. Kάζε αίηεζε γηαηξνχ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ή γηα δηνξηζκφ παξά ζε θάπνην απφ 

ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν πξφζσπα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

πιιφγνπ, φηη ν αηηψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο πεξί πνιπζεζίαο. Oη 

παξαβάηεο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη πεηζαξρηθά. 

Aπθπο 4 παπ. 4 (N.Δ. 4111/1960). Yπεξεζίεο, Iδξχκαηα, Oξγαληζκνί, Tακεία θ.ι.π. 

πνπ δηαηεξνχλ γηαηξνχο νη νπνίνη θαηέρνπλ παξά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη άιιε 



έκκηζζε ζέζε, ππνρξενχληαη ζηελ απφιπζε απηψλ, κφιηο εηδνπνηεζνχλ γηα ηνχην απφ 

ην νηθείνYγεηνλνκηθφ Kέληξν ή ηνλ Iαηξηθφ χιινγν, είηε βάζεη ηεο γελνκέλεο απφ 

ην Iαηξφ πξνο ηνλ Iαηξηθφ χιινγν δειψζεσο είηε ζε εθηέιεζε απνθάζεσο ηεο 

επηηξνπήο ηνπ N. 2049/1992. 

Aπθπο 21 παπ. 4 (N. 1400/1983). πκβάζεηο έξγνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

Aζθαιηζηηθψλ Oξγαληζκψλ θαη γηαηξψλ γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 

1256/1982 πεξί πνιπζεζίαο. 

Άπθπο 146 (N. 2071/1992) Oη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 

δελ ηζρχνπλ γηα ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηξαηησηηθνχο, πνπ 

δηνξίδνληαη ζην E..Y. εθφζνλ πξνεγνπκέλσο παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεσο ηνπο. H 

δηάηαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζην 

E..Y. ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο, εθφζνλ παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεψο ηνπο. 

(Aθνινπζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 7 ηνπ N. 1976/91 γηα ηελ απαγφξεπζε 

άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο) 
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Aπαγόπεςζη ηηρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ 

Άπθπο 5 παπ. 7 (N.1976/1991). Γηαηξνί πνπ απνρσξνχλ απφ ζέζε ηνπ Eζληθνχ 

πζηήκαηνο Yγείαο (E..Y.) θαη ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Γεκφζην ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο απηήο κπνξνχλ λα αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα κφλν εθφζνλ 

δεηήζνπλ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμήο ηνπο. 

H αλαζηνιή θαη επαλαρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο γίλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

N.1599/1986 (ΦEK A' 75) πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Kξάηνπο. 

Mεηεκπαίδεςζη 

Άπθπο 12. Mε B.Γ. (ήδε Π.Γ.) πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο, (Yπνπξγφ Yγείαο) 

κπνξεί λα επηβιεζεί ε ππνρξεσηηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ. Mε ην δηάηαγκα 

απηφ ξπζκίδεηαη ε δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο κεηεθπαίδεπζεο, φπσο θαη θάζε αλαγθαία 

ζρεηηθά ιεπηνκέξεηα. 

(Aθνινπζεί ην άξζξν 41 ηνπ N.1397/83 ΦEK A/143 θαη ην άξζξν 2 ηνπ N.2194/94 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην παξαπάλσ άξζξν) 

Άπθπο 41 (N. 1397/83). Γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο απαηηείηαη θαη ζπκπιήξσζε θάζε 5 ρξφληα 80 σξψλ παξαθνινχζεζεο 

κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ, πνπ ην πξφγξακκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

εθπαίδεπζεο κεηεθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ θαζψο θαη ε 
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ζπκπιήξσζε 20 σξψλ παξαθνινχζεζεο κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηινγήο 

γηαηξνχ ή νδνληίαηξνπ. 

Kάζε γηαηξφο θαη νδνληίαηξνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηε 

ζπκπιήξσζε θάζε πεληαεηίαο, επίζεκε βεβαίσζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ 

κεηεθπαηδεπηίθσλ καζεκάησλ. 

2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο αλαθαιείηαη ε άδεηα άζθεζεο 

ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην γηαηξφ ή νδνληνγηαηξφ πνπ δελ 

πξνζθνκίδεη ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε κεηεθπαίδεπζεο. 

H άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο επαλαρνξεγείηαη φηαλ ππνβιεζεί ε βεβαίσζε. 

3. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., νξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο 

πξψηεο πεληαεηίαο θαη θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ. 

Άπθπο 2 (N. 2194/94). 1. H κεηεθπαίδεπζε κε απφζπαζε ησλ ηαηξψλ θαη 

νδνληνγηαηξψλ ηνπ E..Y. ησλ θαξκαθνπνηψλ, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ άιισλ 

επαγγεικάησλ πγείαο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ζε κφληκε θαη ζπλερή βάζε, απφ ηα 

θέληξα πγείαο πξνο ηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία θαη απφ ηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία 

πξνο ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά. 

2. ην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ζπληζηάηαη 

Γηεχζπλζε Mεηεθπαίδεπζεο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.Mε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 5 ηνπ N. 1558/1985, ξπζκίδνληαη φια ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ 

δηεχζπλζεο. 

3. Tα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο εηζεγείηαη ελδεθακειήο επηηξνπή 

κεηεθπαίδεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ δηεπζπληέο ηνπ E..Y. εθ ησλ νπνίσλ έλαο 

εθπξφζσπνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ, πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

θνξπθαίαο εληαίαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ, θαη 

έλαο εθπξφζσπνο πνπ νξίδεηαη απφ ην Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν θαη 

παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κε πεληαεηή ζεηεία. 

πκβνπιεπηηθά φξγαλα ηεο επηηξνπήο κεηεθπαίδεπζεο νξίδνληαη νη επηζηεκνληθέο 

ηαηξηθέο εηαηξείεο. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κεηεθπαίδεπζεο, θαηαξηίδεηαη ην 

κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηεθπαίδεπζεο 

θαη θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαη ελ 

γέλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

4. O δηεπζπληήο θάζε ηκήκαηνο, κνλάδαο θαη εξγαζηεξίνπ ησλ λνζνθνκείσλ 

θαηαξηίδεη εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ 

σξαξίνπ ησλ γηαηξψλ θαη ε ηήξεζή ηνπ επνπηεχεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηνκέα θαη 

ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. O δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Mεηεθπαίδεπζεο ηνπ Yπνπξγείνπ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ εηήζηα έθζεζε επί ηνπ 

ζπληειεζζέληνο εθπαηδεπηηθνχ θαη κεηεθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 
Άδεια αζκήζεωρ ηηρ ιαηπικήρ - Αζςμβίβαζηα - Απαγόπεςζη πολςθεζίαρ - Απαγόπεςζη ηηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ - Μεηεκπαίδεςζη - Καθήκονηα και Υποσπεώζειρ ηος γιαηπού - Ιζοηιμία 

http://www.mednet.gr/law/law1.htm#1
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#2
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#3
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#4
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#4
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#5
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#6
http://www.mednet.gr/law/law1.htm#7


ιαηπικών πιζηοποιηηικών - Ιαηπική διαθήμιζη - Σσεηικά με ηην ιαηπική αμοιβή - Ιαηπικέρ 

Ειδικόηηηερ - Ιαηπική εξειδίκεςζη - Κςπώζειρ 

 

Kαθήκονηα και ςποσπεώζειρ ηος γιαηπού 

Άπθπο 13. O γηαηξφο νθείιεη λα αζθεί επζπλείδεηα ην επάγγεικά ηνπ θαη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ηφζν θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο φζν θαη εθηφο απηήο θαηά 

ηξφπν αληάμην ηεο αμηνπξέπεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, ηηο νπνίεο απαηηεί ην ηαηξηθφ 

επάγγεικα. 

Άπθπο 14. Aπαγνξεχεηαη ε πιαλνδηαθή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο. Tαθηηθέο πεξηεγήζεηο 

γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο επηηξέπνληαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ 

Iαηξηθνχ πιιφγνπ, φηαλ ζπλεγνξνχλ πξνο απηφ ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Άπθπο 15. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα δέρνληαη ζπζηεκαηηθά, ζε νξηζκέλεο 

κέξεο θαη ψξεο, αξξψζηνπο πξνο εμέηαζε ή ζεξαπεία ζε πφιε ή ρσξηφ, φπνπ δελ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη επαγγεικαηηθψο, φηαλ ζηε πφιε ή ην ρσξηφ απηφ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο άιινο γηαηξφο. Eάλ ε πφιε ή ην ρσξηφ βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, απαηηείηαη άδεηα ηνπ ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηνλ 

νπνίν ηνχην ππάγεηαη. Kαη' αλαινγία ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εηδηθψλ γηαηξψλ. H απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άπθπο 16. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζε ζέξεηξν ή ινπηξφπνιε γηα 

παξαζεξηζκφ ή ινπηξνζεξαπεία ν γηαηξφο νθείιεη λα απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο άιινο γηαηξφο, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα επείγνπζα αλάγθε ή γηα αξξψζηνπο ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζεί απηφο 

ή γηα πκβνχιην κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ. 

Άπθπο 17. 1.O γηαηξφο δελ κπνξεί λα δηαηεξεί πεξηζζφηεξα απφ έλα ηαηξεία. 

Eμαηξνχληαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θιηληθψλ. Γχν ή πεξηζζφηεξνη γηαηξνί 

δηαθνξεηηθήο εηδίθεπζεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ έλα θνηλφ ηαηξείν, νθείινπλ φκσο λα 

ππνβάινπλ πξνεγνπκέλσο ζηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ππφ 

ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπλεξγαζία απηή. O χιινγνο κπνξεί λα απνξξίςεη ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιν ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο απηνχο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ. Kαηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθείηαη 

πξνζθπγή ζην Yπνπξγείν Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγείν Yγείαο) ην 

νπνίν απνθαίλεηαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλσηάηνπ 

Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ήδε ΚΔ..Τ.). 

2. O γηαηξφο ν νπνίνο έρεη δηθφ ηνπ ηαηξείν δελ κπνξεί λα έρεη ζπγρξφλσο θαη δεχηεξν 

ηαηξείν κε άιιν ζπλάδεξθφ ηνπ. 

3. Iαηξείν κε ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλνληαη 

δεθηνί άξξσζηνη πξνο εμέηαζε ή πεξηπαηεηηθή ζεξαπεία 

4. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κηθξνβηνινγηθά, βηνρεκηθά 

θαη ινηπά επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα. 

Άπθπο 18. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα δέρνληαη ζπζηεκαηηθά αξξψζηνπο, πξνο 

εμέηαζε ή ζεξαπεία, κέζα ζε θαξκαθεία ή ζε ρψξν, φπνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη 

εκπνξεχκαηα ή ζε παξαξηήκαηα ηέηνησλ ρψξσλ. 
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Άπθπο 19. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο: 

1. Nα αζθνχλ άιια επαγγέικαηα, φηαλ κε ηελ άζθεζε ηνπο εκπνδίδεηαη ε 

επζπλείδεηε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ή ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. 

2. H ζχγρξνλε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ επαγγέικαηνο. ηελ 

απαγφξεπζε απηή δελ ππάγεηαη ε πψιεζε απφ ηνλ γηαηξφ θάξκαθσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία. 

3. H αλαγξαθή ζπκβνιηθψλ ζπληαγψλ θαη ν ζπλεηαηξηζκφο κε θαξκαθνπνηνχο. 

4. H απαζρφιεζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εμάξηεζε απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρεη σο 

ζθνπφ ηελ παξαζθεπή ή πψιεζε θαξκάθσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ελ γέλεη εηδψλ, εθφζνλ 

απνζθνπεί ζηε δηαθήκηζε απηψλ. 

5. H απεκπφιεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απηνηέιεηαο. 

6. H παξνρή ή ιήςε πνζνζηψλ επί ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο. 

7. H θάιπςε κε ην φλνκά ηνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνζηαζία πξνζψπσλ πνπ 

ζθνπεχνπλ λα αζθήζνπλ παξάλνκα ηελ ηαηξηθή. 

8. Oπνηαδήπνηε αγγειία ζχκθσλα κε ηελ νπνία δέρνληαη λα ζεξαπεχζνπλ δσξεάλ 

αξξψζηνπο. 

9. H ρξεζηκνπνίεζε κεζαδφλησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο. 

Άπθπο 20. ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε θάζε είδνπο δηαγλσζηηθά, ζεξαπεπηηθά 

θαη ζπκβνπιεπηηθά ηαηξεία ηνπ Kξάηνπο, ησλ Γήκσλ θαη Kνηλνηήησλ ή 

θηιαλζξσπηθψλ νξγαληζκψλ απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ ζεξαπεπηηθή ζπλδξνκή ζηα 

ηαηξεία απηά ζε φζνπο δελ είλαη άπνξνη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε επηηαθηηθήο 

αλάγθεο. 

Άπθπο 21. Mεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη ζην βαζκφ πνπ απαηηεί ν ζθνπφο γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδνληαη, ν γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ζηηο Γεκφζηεο Aξρέο θαη γηα ηε 

ρξήζε ησλ Aξρψλ απηψλ θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη βεβαίσζε, ζε ζρέζε κε 

ηαηξηθέο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη γηα πξφζσπα ηα νπνία 

ιακβάλνπλ ζχληαμε ή δεηνχλ ηελ απνλνκή ζχληαμεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 

δεκνζίαο βνήζεηαο. 

Άπθπο 22. Aπαγνξεχεηαη: 

1. H έθδνζε ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη θάζε είδνπο ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ ρσξίο 

λα αλαθέξεηαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ιήπηε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

2. H έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ζεξαπεπηηθά κέζα, ηξφθηκα θαη επθξαληηθά ή 

εθζέζεσλ γηα απηά ρσξίο λα αλαθέξεηαη ν ιήπηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη δήισζή 

ηνπ φηη δελ πξφθεηηαη απηφ λα δεκνζηεπζεί ζε κε ηαηξηθά πεξηνδηθά ή κε ηαηξηθέο 

εθεκεξίδεο ή ζε θχιια θαη θπιιάδηα κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 

3. H δεκνζίεπζε απφ νπνηνλδήπνηε πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθζέζεσλ ηέηνηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε εθεκεξίδεο ή άιια έληππα κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε, κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ εληχπσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ απνθιεηζηηθά κεηαμχ ησλ 

γηαηξψλ. 

4. Mε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ζέκαηα θξαηηθήο 

πγηεηλήο θαη αληηιήςεσο Yπνπξγνχ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παλειιελίνπ 

Iαηξηθνχ πιιφγνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ γεληθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε 

ησλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

(Aθνινπζεί ην άξζξν 122 ηνπ N.2071/92, ΦEK A/123, πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ 

άξζξν 22). 
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Iζοηιμία ιαηπικών πιζηοποιηηικών  

Άπθπο 122 (Ν. 2071/92). 1. Tα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ή γλσκαηεχζεηο, θαζψο θαη 

ηαηξηθέο ζπληαγέο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, έρνπλ ην ίδην θχξνο 

θαη ηελ ίδηα λνκηθή ηζρχ σο πξνο φιεο ηηο λφκηκεο ρξήζεηο θαη ελψπηνλ φισλ ησλ 

αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ 

ζε λ.π.δ.δ. ή ζε λ.π.η.δ. ή ηδηψηεο γηαηξνχο. 

2. ε θάζε πεξίπησζε ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά ή γλσκαηεχζεηο, αθνξνχλ ζην 

πεξηερφκελν ηεο εηδηθφηεηαο θάζε γηαηξνχ. 

3. Mε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

θαζνξίδεηαη εληαίνο ηχπνο ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη γλσκαηεχζεσλ θαη εληαίνο 

ηχπνο ηαηξηθψλ ζπληαγνινγίσλ γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο. 

Άπθπο 23. O γηαηξφο νθείιεη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα γηα νηηδήπνηε είδε, άθνπζε, 

έκαζε ή έπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, θαη ην 

νπνίν απνηειεί απφξξεην ηνπ αξξψζηνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο απηνχ, κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ ηνλ ππνρξεψλνπλ ζηελ 

απνθάιπςε ηνπ απνξξήηνπ απηνχ. 

Άπθπο 24. O γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη κε δήιν, επζπλεηδεζία θαη αθνζίσζε ηελ 

ηαηξηθή ηνπ ζπλδξνκή, ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη 

ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηήζεη θαη ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε 

πξνθχιαμε ησλ αζζελψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πγεηψλ. 

Άπθπο 25. 1. Kάζε γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο 

λχθηαο πξψηεο βνήζεηεο γηα αηθλίδηεο θαη άιιεο επηθίλδπλεο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη 

αηπρήκαηα, ρσξίο λα εμαξηά ηελ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο απφ άκεζε πιεξσκή.  

2. Aπφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζεηαη ν γηαηξφο, φηαλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ ηνλ 

δηθαηνινγνχλ, ή φηαλ ε βνήζεηα κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ άιινλ πεξηζζφηεξν 

δηαζέζηκν γηαηξφ. 

3. Tν άξζξν 636 ηνπ Πνηλ. Nφκνπ, φζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνχο, θαηαξγείηαη. 

 
Άδεια αζκήζεωρ ηηρ ιαηπικήρ - Αζςμβίβαζηα - Απαγόπεςζη πολςθεζίαρ - Απαγόπεςζη ηηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ - Μεηεκπαίδεςζη - Καθήκονηα και Υποσπεώζειρ ηος γιαηπού - Ιζοηιμία 

ιαηπικών πιζηοποιηηικών - Ιαηπική διαθήμιζη - Σσεηικά με ηην ιαηπική αμοιβή - Ιαηπικέρ 

Ειδικόηηηερ - Ιαηπική εξειδίκεςζη - Κςπώζειρ 

 

Iαηπική διαθήμιζη 

Άπθπο 26. Kακία δηαθήκηζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, θαη κε 

νπνηνδήπνηε κέζν θη αλ γίλεηαη απηή δελ επηηξέπεηαη εθφζνλ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ δενληνινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 27 ηνπ 
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παξφληνο λφκνπ. 

(Aθνινπζνχλ ηα άξζξα 6 ηνπ N. 2194/94 ΦEK A/34 θαη ην άξζξν 2 ηνπ N. 2256/94 

ΦEK A/196, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην αλψηεξν άξζξν 26) 

Άπθπο 6 (N. 2194/94). 1. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ απαγνξεχεηαη ε 

ηαηξηθή δηαθήκηζε, θαζψο θαη ε δηαθήκηζε εθ κέξνπο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη 

νδνληηαηξείσλ, ηδησηηθψλ πνιπηαηξείσλ, ηδησηηθψλ νδνληηαηξηθψλ θέληξσλ, 

πνιπδχλακσλ ή κε δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ ή ηδησηηθψλ θιηληθψλ. 

2. ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο ππάγεηαη ελδεηθηηθά νπνηαδήπνηε 

αλάξηεζε ζε δεκφζην ρψξν δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ, αγγειίεο, 

δεκνζηεχκαηα, δηαθεκηζηηθά έληππα ή αλαθνηλψζεηο, κε νπνηνδήπνηε κέζν 

δεκνζηφηεηαο, πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε. ηηο παξαπάλσ απαγνξεχζεηο 

δελ ππάγεηαη ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ ζην θηίξην εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ. 

Άπθπο 2 (N. 2256/94). 1. Oη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N. 2194/1994 

Aπνθαηάζηαζε ηνπ Eζληθνχ πζηήκαηνο Yγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

3. H παξάβαζε ηεο δηαηάμεσο απηήο ηηκσξείηαη δηνηθεηηθψο κε: α) ρξεκαηηθή πνηλή 

ελφο έσο δέθα εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα θάζε πξάμε θαη δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ 

κε ην δεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο απφ έλα (1) κήλα έσο έλα (1) 

έηνο β) αλάθιεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη έλα 

(1) έηνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά. Oη πνηλέο απηέο 

επηβάιινληαη είηε θερσξηζκέλσο είηε θαη ζσξεπηηθά αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 

παξαβάζεσο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή ε πξνβιεπφκελε 

ρξεκαηηθή πνηλή επηβάιιεηαη ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπο ή ζε εθείλνλ θαη' εληνιή ηνπ 

νπνίνπ ζπληειέζηεθε ε απαγνξεπκέλε δηαθεκηζηηθή πξάμε. 

4. Oη παξαπάλσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

KE..Y., ην νπνίν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ ζπγθξνηεί κφληκε εηδηθή πεηζαξρηθή επηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ N. 1278/1982. 

Tν πξντφλ ησλ επηβαιιφκελσλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ, ην 

νπνίν βεβαηψλεηαη ζην δεκφζην ηακείν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

2. Oη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N. 1565/1939 

πεξί ηνπ Kψδηθνο Aζθήζεσο Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο (ΦEK A' 16) ηνπ θαη 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ Kαλνληζκνχ Iαηξηθήο Γενληνινγίαο (ΦEK A' 171), θαζψο θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 1026/1980 (ΦEK A' 48) πεξί Oδνληηαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ηεο 

Eιιεληθήο Oδνληηαηξηθήο Oκνζπνλδίαο θαη ηνπ Γενληνινγηθνχ Kαλνληζκνχ 

Oδνληηάηξσλ (ΦEK A' 167), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη παξαιιήισο. 

Oη γηαηξνί θαη νη νδνληνγηαηξνί κπνξνχλ λα θαηαρσξνχλ ζηνλ ηχπν αλαθνηλψζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ έλαξμε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ηνλ 

ηφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ην σξάξηφ ηνπο ή ηπρφλ κεηαβνιέο απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ 

ή νδνληηαηξηθνχ ζπιιφγνπ. 

Άπθπο 9 (Ν. 234/95) 6. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2256/1994 

(ΦEK A' 196) πξνζηίζεηαη εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο: 



"Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., 

νξίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ πνπ 

επηηξέπεηαη λα αλαξηψληαη ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα ηαηξεία, νδνληηαηξεία, 

πνιπηαηξεία, πνιπνδνληηαηξεία, ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα 

θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. H 

αλάξηεζε πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ κε δηαζηάζεηο θαη πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ πνπ ζα νξηζηεί κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2194/1994, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2256/1994". 

Άπθπο 27. 1. Ο Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο ζπληάζζεη δενληνινγηθφ θαλνληζκφ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ γηαηξνχ, ν νπνίνο πεξηέρεη 

θαη άιινπο θαλφλεο ζρεηηθνχο κε ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο ηνπ 

Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 

2. Ο δενληνινγηθφο θαλνληζκφο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ηεο Κξαηηθήο 

Τγηεηλήο θαη Αληηιήςεσο (Τπνπξγφ Τγείαο) ηίζεηαη ζε ηζρχ κε Β. Γηάηαγκα (Π.Γ.), νη 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο γηαηξνχο. 

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

δενληνινγηθνχ θαλνληζκνχ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην Γηάηαγκα ηεο 1εο Μαξηίνπ 

1926 "πεξί πξφζθαηξνπ θψδηθα ηεο δενληνινγίαο ηνπ Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο", 

εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα λφκν. 

 
Άδεια αζκήζεωρ ηηρ ιαηπικήρ - Αζςμβίβαζηα - Απαγόπεςζη πολςθεζίαρ - Απαγόπεςζη ηηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ - Μεηεκπαίδεςζη - Καθήκονηα και Υποσπεώζειρ ηος γιαηπού - Ιζοηιμία 

ιαηπικών πιζηοποιηηικών - Ιαηπική διαθήμιζη - Σσεηικά με ηην ιαηπική αμοιβή - Ιαηπικέρ 

Ειδικόηηηερ - Ιαηπική εξειδίκεςζη - Κςπώζειρ 

 

Σσεηικά με ηην ιαηπική αμοιβή 

Άπθπο 28. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο 

(Yπνπξγνχ Yγείαο), φπσο απηή θαζνξίδεηαη παξαθάησ, ππάγνληαη φια ηα δεηήκαηα 

ηα ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ακνηβήο ησλ γηαηξψλ, θαζψο θαη φζα αθνξνχλ γεληθά 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. 

Άπθπο 29. 1. Mε B.Γ. (Π.Γ.), πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλψηαηνπ 

Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ΚΔ..Τ.) θαη γλψκε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ 

πιιφγνπ, εγθξίλεηαη πίλαθαο ησλ ηαηξηθψλ θαη ηαηξνδηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

νθεηινκέλσλ ακνηβψλ γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

2. Mέζα ζηα φξηα ησλ ακνηβψλ πνπ νξίδνληαη ζην πξναλαθεξφκελν B.Γ., θαλνλίδεηαη 

ε ακνηβή ηνπ γηαηξνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηδίσο αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ δπζρεξεηψλ ηεο παξαζρεζείζεο ζπλδξνκήο, ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ πξνο πιεξσκή, ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θ.ι.π. 

Άπθπο 30. 1. Tα φξηα ησλ ακνηβψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ δεκνζηεπφκελν πίλαθα 

ακνηβψλ ηνπ πξνεγνχκελν άξζξνπ, γηα φιε ή κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο θάπνηνπ 

ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ σο πξνο φιεο ή θάπνηεο ηαηξηθέο 

πξάμεηο κε Yπνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλψηαηνπ 

Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ΚΔ..Τ.) θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ, πνπ 

ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.  
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(εκείσζε I..A. Oη αξκνδηφηεηεο ηνπ Aλψηαηνπ Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ 

πεξηήιζαλ (N.1232/82, N.1278/82) ζην Kεληξηθφ πκβνχιην Yγείαο) 

2. ε φπνηεο πεξηπηψζεηο δελ πξφθεηηαη γηα ηαηξηθή ζπλδξνκή ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην Γηάηαγκα, ε ακνηβή θαλνλίδεηαη θαη' αλαινγία βάζεη άιισλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. 

Άπθπο 31. H ιήςε απφ ηνλ γηαηξφ θαηψηεξεο ηαηξηθήο ακνηβήο απφ ην θαηψηαην 

φξην πνπ ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε, ή ε κε ιήςε ακνηβήο, θαζφινπ δελ αληίθεηηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθφζνλ δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ θαη ηε δηαθήκηζε. 

(Tα άξζξα 32/33/34 θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ A.N. 1843/51/ΦEK A/178). 

Tα άξζξα 35-47 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 677-681 ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 

Kψδηθα Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηε ζειίδα 68, ελψ ηα άξζξα 48-

109 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην B.Γ. 11-10/7-11/57 θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηε ζειίδα 52.) 

 
Άδεια αζκήζεωρ ηηρ ιαηπικήρ - Αζςμβίβαζηα - Απαγόπεςζη πολςθεζίαρ - Απαγόπεςζη ηηρ 

άζκηζηρ επαγγέλμαηορ - Μεηεκπαίδεςζη - Καθήκονηα και Υποσπεώζειρ ηος γιαηπού - Ιζοηιμία 

ιαηπικών πιζηοποιηηικών - Ιαηπική διαθήμιζη - Σσεηικά με ηην ιαηπική αμοιβή - Ιαηπικέρ 

Ειδικόηηηερ - Ιαηπική εξειδίκεςζη - Κςπώζειρ 

 

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ 

N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο  

Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ  

Άπθπο 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ν πηπρηνχρνο ηεο 

Iαηξηθήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη, εθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ A.N. 

1565/39 δηθαηνινγεηηθά, θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα εηήζηα πξαθηηθή άζθεζε, κεηά ηε 

ιήςε πηπρίνπ, ζε νπνηνδήπνηε Γεληθφ Nνζνθνκείν Nνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ ή 

Iδησηηθνχ Γηθαίνπ. 

Άπθπο 2. 1. Oη θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ππνςήθηνη γηα άζθεζε πηπρηνχρνη ηεο 

Iαηξηθήο κεηά απφ αίηεζή πξνο ην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξνλνίαο 

πξνζιακβάλνληαη σο άκηζζνη έθηαθηνη βνεζνί ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν ηεο 

θαηνηθίαο ηνπο Γεληθφ Nνζνθνκείν, κε αλαινγία ελφο εθηάθηνπ βνεζνχ πξνο είθνζη 

θιίλεο ζε ιεηηνπξγία. 

2. Eάλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο ζέζεηο εθηάθησλ βνεζψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππνςεθίσλ πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ αλψηεξν 

βαζκφ πηπρίνπ, ελψ νη ππφινηπνη ηνπνζεηνχληαη ζε άιια Γεληθά Nνζνθνκεία θαηά 

ηελ ίδηα παξαπάλσ αλαινγία. Oη ηπρφλ πιενλάδνληεο θαη κεηά απφ απηφ 

ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη εμσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί. 

3. Όινη νη αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα Γεληθά Nνζνθνκεία, πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο 

Aζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ δηθαίσκα ηξνθήο ζε βάξνο ησλ 

Iδξπκάησλ θαη θαηνηθίαο, εάλ δελ έρνπλ. 

4. Ωο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ινγίδεηαη ν 
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ηφπνο ηεο νηθνγελεηαθήο δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ 

απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

Άπθπο 3. 1. H θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα άζθεζε, δηαλχεηαη ελαιιάμ αλά 

ηεηξάκελν ζε Παζνινγηθφ, Xεηξνπξγηθφ, Mαηεπηηθφ-Γπλαηθνινγηθφ Tκήκα ηνπ 

Nνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ζηα Eμσηεξηθά Iαηξεία θαη Eξγαζηήξηα ησλ ηκεκάησλ 

απηψλ. 

2. H ππεξεζία σο γηαηξνχ ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ δπλάκεσλ, ζεσξείηαη σο ρξφλνο 

άζθεζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε Nνζνθνκείν γηα ηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα νπνία ν γηαηξφο δελ ππεξέηεζε. 

3. H ηαθηηθή άζθεζε ζε Nνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη 

αλσηέξσ, εάλ βεβαηψλεηαη θαηάιιεια, ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο άζθεζεο. 

4. Mεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο, ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Nνζνθνκείνπ, 

ππεχζπλε βεβαίσζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Tκεκάησλ θαη 

ησλ Eξγαζηεξίσλ, εθφζνλ απηά ιεηηνπξγνχλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, 

ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε πεξί αζθήζεσο, φκσο άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ A.N. 

1565/39. 

5. Γηαηξνί πηπρηνχρνη ηζνηίκσλ μέλσλ Iαηξηθψλ ρνιψλ νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη ην 

ηαηξηθφ επάγγεικα ζην εμσηεξηθφ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία θαη έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ Eιιάδα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ A.N. 1565/39 

εμαηξνχληαη απφ ηελ απφ ηνπο θείκελνπο Nφκνπο πξνβιεπφκελε λφκηκε δνθηκαζία 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα απφ ηα νξηδφκελα 

πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

Άπθπο 4. Όζνη έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, 

δηθαηνχληαη λα εμαζθνχλ ηε γεληθή Iαηξηθή θαη λα δηνξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε 

ζέζε Kνηλνηηθψλ γηαηξψλ ή γηαηξψλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 

θαη 30 θιηλψλ, θαηά ηα ηζρχνληα εηδηθφηεξα γηα απηά. 

Άδεια ιαηπικήρ ειδικόηηηαρ 

Άπθπο 5. 1. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, απφ απηέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, απαηηείηαη άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ 

Eηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Yπνπξγείν. 

2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο εμήο: (Bι. ήδε άξζξν 

118 B.Γ. 682/1960 πεξί Oξγαληζκνχ Yπ. Kνηλ. Πξφλνηαο). 

3. Πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ λα αζρνιεζεί κε ζέκα 

εηδηθφηεηαο πνπ δελ εθπξνζσπείηαη ζην πκβνχιην, θαιείηαη θαη παξίζηαηαη, κε 

ςήθν, θαη ηαθηηθφο Kαζεγεηήο ηεο νηθείαο έδξαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, ν 

έθηαθηνο Kαζεγεηήο απηήο. Γηα πεξηζζφηεξνπο Kαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, ηνλ 

Kαζεγεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην νξίδεη ε ηαηξηθή ρνιή. 

4. Aληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη θαηά ηε πξψηε ηνπ πλεδξίαζε, έλα απφ 

ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. 

5. Kαζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Yγηεηλήο ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ. 



Άπθπο 6. 1. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) Eιέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ γηαηξψλ πνπ δεηνχλ λα ιάβνπλ εηδηθφηεηα θαη 

απνθαίλεηαη εάλ είλαη επαξθήο ε άζθεζή ηνπο. 

β) Γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ ηα νπνία 

δεηνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο Iδξχκαηα κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ, είηε ζην 

ζχλνιν είηε γηα νξηζκέλεο Kιηληθέο θαη Eξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ' απηά. Tα 

Iδξχκαηα πνπ δεηνχλ αλαγλψξηζε ππνβάιινπλ κε ηε ζρεηηθή αίηεζε ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο. 

γ) Σν .I. Eηδηθνηήησλ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ άξζε ηεο απνλεκεζείζεο 

αλαγλψξηζεο Iδξπκάησλ σο θαηάιιεισλ γηα κεηεθπαίδεπζε κε αηηηνινγεκέλε ηνπ 

γλσκνδφηεζε, εθφζνλ θξίλεη φηη έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο ηνπο 

αλαγλψξηζεο. 

δ) Oξίδεη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ ηελ εμεηαζηέα χιε γηα 

θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα 

ησλ ζπλαθψλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ καζεκάησλ. 

2. Όιεο νη παξαπάλσ γλσκνδνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ β', γ', δ' θαη ε' ηνπ πκβνπιίνπ 

Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. 

3. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλ. Πξνλνίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα 

ηεο Kπβεξλήζεσο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ 

θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπγθξφηεζεο ησλ 

δηαθφξσλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαηά ηαηξηθή 

εηδηθφηεηα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε αλαγλψξηζε απηψλ σο θαηάιιεισλ γηα ηε 

κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ. 

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ 

Άπθπο 7. 1. Ωο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη νη εμήο: 1) Παζνινγία 2) Xεηξνπξγηθή, 

3) Nεπξνρεηξνπξγηθή, 4) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία 5) Oπξνινγία 6) Οξζνπεδηθή, 7) 

Ωηνξηλνιαξπγγνινγία, 8) Oθζαικνινγία, 9) Nεπξνινγία-Ψπρηαηξηθή, 10) 

Παηδηαηξηθή, 11) Γεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία, 12) Mηθξνβηνινγία, 13) 

Aθηηλνινγία, 14) Aλαηζζεζηνινγία, 15) Πλεπκνλνινγία-Φπκαηηνινγία, 16) 

Kαξδηνινγία.  

Oη εηδηθφηεηεο κε αξηζ. 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ. 

193/1981. 

2. Mε B.Γ. (Π.Γ.) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, πνπ ιακβάλεηαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία, κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη 

ζπγρξφλσο λα θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηα 

ππφινηπα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξεζηκνπνηήζεσο 

ηνπ ηίηινπ απηνχ ησλ εηδηθνηήησλ. 

Άπθπο 8. 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

απαηηνχληαη: α) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο β) κεηεθπαίδεπζε ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ ζε αλαγλσξηζκέλε γηα ηελ απαηηνπκέλε εηδηθφηεηα 

θιηληθή ή Eξγαζηήξην θαη γ) επηηπρήο δνθηκαζία ελψπηνλ ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο. 

2. O ρξφλνο κεηεθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίνλ δελ ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο 

γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζχκθσλα ην άξζξν 1 

ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο νξίδεηαη σο εμήο: 

1) Παζνινγία: 3 έηε απφ ηα νπνία ην έλα κπνξεί λα είλαη ζε θπκαηηνινγία. 



2) Xεηξνπξγηθή: 4 έηε. 

3) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία: 4 έηε, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή.  

4) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε 5 

εηψλ απφ ην νπνία ην έλα έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή, έλα έηνο ζηε Nεπξνινγία θαη 

ηα ηξία επφκελα ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. Γηα φζνπο έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

Xεηξνχξγνπ θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ, 

απαηηείηαη πξφζθαηε άζθεζε ηξηψλ εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. 

Γηα ηνπο ήδε αζθνχκελνπο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε 

εληφο έηνπο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή θαη 4 εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. 

Tν εδάθην 4 πνπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 4 άξζξ. 6 N.Γ. 4111/1960 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην N.Γ. 16 ηεο 27 Nνεκ./2 Γεθ. 1968 (ΦEK A' 280) 

5) Oπξνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 

6) Oξζνπεδηθή: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 

7) Ωηνξηλνιαξπγγνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 

8) Oθζαικνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία αλά έλα ηξίκελν ζηε Xεηξνπξγηθή, 

Παζνινγία θαη Nεπξνινγία 

9) Nεπξνινγία-Ψπρηαηξηθή: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία. 

10) Παηδηαηξηθή: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία. 

11) Γεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία: 3 ρξφληα 

12) Mηθξνβηνινγία: 3 ρξφληα 

13) Aθηηλνινγία-Pαδηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία 15 κήλεο ζηελ 

Aθηηλνδηαγλσζηηθή, 15 κήλεο ζηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή θαη 6 κήλεο ζηε Pαδηνινγία. 

14) Aλαηζζεζηνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

15) Φπκαηηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία 

16) Kαξδηνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ηα ηξία πξψηα ζηελ Παζνινγία. 

Oη εηδηθφηεηεο 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 αξζξ. 23 Nνκ. 1193/1981 

(θαηση. αξηζ. 27) 

3. Όζνη απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο Iαηξηθήο ζέινπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζε κία απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο πξαθηηθήο άζθεζεο, φπσο νξίδεη ην 

άξζξν 3 ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο, θαζψο ε άδεηα αζθήζεσο ηεο εηδηθφηεηαο επέρεη ζέζε 

άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

Πηπρηνχρνη ηεο Iαηξηθήο πνπ δηαθφπηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο ζε κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο, ππνρξεψλνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα αζθήζεσο ηνπ 

Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο. 

4. Πξνθεηκέλνπ γηα γηαηξνχο πνπ έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί ζε Iδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θξίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία 

απφ ηνπο ππνςήθηνπο, εάλ ε άζθεζε πνπ έγηλε ζην εμσηεξηθφ εμνκνηψλεηαη κε ηελ 

άζθεζε πνπ γίλεηαη ζηελ Eιιάδα. 

5. H ππεξεζία ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ Γπλάκεσλ πξνζκεηξάηαη ζηνλ ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ νξηδφκελν ρξφλν αζθήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο, είηε 

ζπλνιηθά είηε ηκεκαηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. 

Παξεκβάιιεηαη ην Π.Δ. 415 ηηρ 29 Δεκεμβπίος 1994 (ΦEK A' 236) "Πεξί ηνπ 

ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο" 

(Tα άξζξα, πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε άζθεζε 

πξνο απφθηεζε εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 8 θαη 11 ηνπ N.Γ. 3366, 

20/23-9-55 θαη ηνπ Π.Γ. 1091, 16/17-11-1977). 

Έρνληαο ππφςε: 



1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) "Eζληθφ ζχζηεκα 

Yγείαο" ην νπνίν επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A' 

34/94) 

2. Tελ αξηζ. 2 απφθαζε ηεο 109εο/13-10-94 Oινκέιεηαο ηνπ Kεληξηθνχ πκβνπιίνπ 

Yγείαο. 

3. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Π.Γ. πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί. 

4. Tελ αξηζ. 636/1994 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλ. Aζθαιίζεσλ. 

Άπθπο 1. O ρξφλνο εηδίθεπζεο γηα ηε απφθηεζε θάζε κηαο απφ ηηο θαησηέξσ ηαηξηθέο 

εηδηθφηεηεο νξίδεηαη σο εμήο: 

1. Aγγειοσειποςπγική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 3 έηε Aγγεηνρεηξνπξγηθή 

- 1 εμάκελν Xεηξνπξγηθή ζψξαθνο θαη 1 εμάκελν Kαξδηνρεηξνπξγηθή (ζε 

αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή παξνρήο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο ζψξαθνο, πνπ δηαζέηεη 

Kαξδηνρεηξνπξγηθφ Tκήκα). 

2. Aιμαηολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά 

2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη 

4 έηε Aηκαηνινγίαο, σο αθνινχζσο: 2 έηε Kιηληθή Aηκαηνινγία (Kιηληθή θαη 

Eμσηεξηθφ ηαηξείν) κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

- Παζήζεηο εξπζξνθπηηάξσλ 

- Mπεινυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα 

- Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα 

- Mεηακφζρεπζε κπεινχ 

ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηνη επεκβαηηθνί ρεηξηζκνί 

(αλαξξφθεζε / βηνςία κπεινχ θαη ιεκθαδέλσλ) θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

(κνξθνινγία θπηηάξσλ αίκαηνο, κπεινχ, ιεκθαδέλσλ θαη άιισλ ηζηψλ). 

11/2 έηνο Eξγαζηεξηαθή Aηκαηνινγία κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

- Γηεξεχλεζε Aηκνιπηηθψλ ζπλδξφκσλ θαη Aηκνζθαηξηλνπαζεηψλ (κε ππνρξεσηηθή 

έθζεζε ζηε αληίζηνηρε ππξεληθή ηαηξηθή). 

- Γηεξεχλεζε κπεινυπεξπιαζηηθψλ θαη ιεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ (κε 

ππνρξεσηηθή κηθξή άζθεζε ζε παζνινγν-αλαηνκηθφ εξγαζηήξην). 

- Mειέηε δηαηαξαρψλ ηνπ αηκνζηαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ παζήζεσλ ησλ 

αλνζνζθαηξηλψλ. 

- 6 κήλεο Aηκνδνζία 

3. Aκηινοδιαγνυζηική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 1/2 έηε θιαζζηθή αθηηλνινγία 

- 2 1/2 έηε λεψηεξεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη ππνρξεσηηθψο πεξηιακβαλνκέλσλ: 

ππεξερνηνκνγξαθία, αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθία. 

4. Aκηινοθεπαπεςηική-ογκολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 6 κήλεο βαζηθέο επηζηήκεο αθηηλνινγίαο 

- 6 κήλεο παζνινγίαο (εάλ είλαη εξγαζηήξην απηφ πνπ δίλεη εηδηθφηεηα θαη δελ 

δηαζέηεη θιηληθή). 

- 3 έηε αθηηλνζεξαπεπηηθή θαη νγθνινγία εθ ησλ νπνίσλ: εθ πεξηηξνπήο ζε ηκήκαηα 



πνπ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή έλα εμάκελν ζε ηκήκα 

πνπ λα δηαζέηεη κεραλήκαηα βξαρπζεξαπείαο (γπλαηθνινγηθέο θαη ελδντζηηθέο) θαη 

έλα εμάκελν ζε ηκήκα πνπ λα δηαζέηεη γξακκηθφ επηηαρπληή κε ειεθηξφληα θαη 

θσηφληα. 

5. Aλλεπγιολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία: 

2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη 

- 3 έηε αιιεξγηνινγία σο εμήο: 

- 1 έηνο σο αθνινχζσο: 6 κήλεο Aλνζνινγία (θιηληθνεξγαζηεξηαθή) θαη αλά 3 κήλεο 

Eξγαζηήξηα Φπζηνινγίαο ηεο αλαπλνήο θαη Γεξκαηνινγία. 

-2 έηε Kιηληθή Aιιεξγηνινγία 

6. Aναιζθηζιολογία 
Aπαηηείηαη ζπλνιηθή άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία: 

-30 κήλεο αλαηζζεζία ζηηο βαζηθέο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο (γεληθή ρεηξνπξγηθή, 

νπξνινγία, νξζνπεδηθή, ΩPΛ/γία θ.ιπ.) 

- 3 κήλεο θαξδηνινγία 

- 3 κήλεο πλεπκνλνινγία 

- 3 κήλεο καηεπηηθή αλαηζζεζία 

- 3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε ζσξαθνρεηξνπξγηθή 

-3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε λεπξνρεηξνπξγηθή 

- 3 κήλεο παηδν-αλαηζζεζία 

- 6 κήλεο κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο 

- 3 κήλεο επείγνπζα πξν-λνζνθνκεηαθή ηαηξηθή (EKAB) 

- 3 κήλεο θαη' επηινγήλ ηαηξείν πφλνπ ή θαξδηνρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία 

H εθπαίδεπζε ζηε πλεπκνλνινγία θαη θαξδηνινγία λα γίλεηαη κέζα ζηα δχν πξψηα 

ρξφληα ηεο εηδηθφηεηαο. 

Oη εηδηθεπφκελνη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα εθπαηδεχνληαη ζηε καηεπηηθή 

αλαηζζεζία θαη παηδν-αλαηζζεζία ζα εθεκεξεχνπλ ζηα ηκήκαηα απηά φπσο θαη γηα 

ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Όιν ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

εθεκεξεχνπλ ζην λνζνθνκείν πνπ δηνξίζηεθαλ. 

7. Γαζηπενηεπολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Παζνινγία θαη 

- 4 έηε Γαζηξεληεξνινγία 

8. Γενική ιαηπική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 6 κήλεο Παζνινγία 

- 3 κήλεο Kαξδηνινγία 

- 2 κήλεο Γεξκαηνινγία 

- 4 κήλεο Παηδηαηξηθή 

- 4 κήλεο Xεηξνπξγηθή 

- 3 κήλεο Oξζνπεδηθή - Tξαπκαηνινγία 

- 3 κήλεο Mαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία 

- 2 κήλεο Oθζαικνινγία 

- 2 κήλεο Ωηνξηλνιαξπγγνινγία 

- 3 κήλεο Kνηλσληθή - Kιηληθή Ψπρηαηξηθή 

- 2 κήλεο Mηθξνβηνινγία 

- 1 κήλαο Aθηηλνινγία 

- 2 κήλεο Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο 

- 1 κήλαο εκηλάξην Eπηδεκηνινγίαο, ηαηηζηηθήο θαη Mεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο, 



- 10 κήλεο Kέληξν Yγείαο (ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο) 

9. Δεπμαηολογία-Aθποδιζιολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 έηνο Kιηληθή Παζνινγία 

- 3 έηε Kιηληθή Γεξκαηνινγία θαη Aθξνδηζηνινγία θαη Eμσηεξηθφ Γεξκαηνινγηθφ 

ηαηξείν 

Tν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

1. Kιηληθή Γεξκαηνινγία 

2. εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα (ζχγρξνλε αθξνδηζηνινγία) 

3. Παηδηαηξηθή Γεξκαηνινγία 

4. Eπεκβαηηθή δεξκαηνινγία 

5. Bηνθπζηθή - Φπηνβηνινγία 

6. Iζηνινγία-Iζνρεκεία δεξκαηηθψλ λφζσλ 

7. Aλνζνδεξκαηνινγία 

8. Kιηληθή κπθεηνινγία (επηπνιή δεξκαηνκπθεηηάζεηο) 

9. Kιηληθή βαθηεξηνινγία 

10. Aληηθείκελα επαγγεικαηηθψλ δεξκαηνπαζεηψλ 

11. Φπζηνινγία- Φαξκαθνινγία- Φαξκαθνθηλεηηθή ζην δέξκα 

12. Eπηδεκηνινγία- Πιεξνθνξηθή δεξκαηηθψλ λφζσλ 

13. Aγγεηνινγία θαη δεξκαηηθέο εθδειψζεηο 

10. Eνδοκπινολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Παζνινγία εθ ησλ νπνίσλ 1 έηνο παηδηαηξηθή κε επζχλε θαη έγγξαθε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ Παζνινγίαο θαη Παηδηαηξηθήο θαη 

- 4 έηε Eλδνθξηλνινγία (Kιηληθή ελδνθξηλνινγία, Eλδνθξηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαη 

ελδνθξηλνινγηθφ Eμσηεξηθφ ηαηξείν). 

11. Iαηπική ηηρ επγαζίαρ 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: 

α) 28 κήλεο θιηληθήο άζθεζεο απφ ηνπο νπνίνπο: 

15 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηελ Παζνινγία. 

6 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηε Πλεπκνλνινγία. 

1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ νθζαικνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ. 

2 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθφ δεξκαηνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ. 

1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ ΩPΛ ηαηξείν. 

3 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία επεηγφλησλ θαη ηαθηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ νξζνπεδηθψλ λνζνθνκείσλ ή νξζνπεδηθψλ θιηληθψλ ηξηηνβαζκίσλ 

λνζνθνκείσλ. 

β) 12 κήλεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη: 

- Θεσξεηηθή δηδαζθαιία 

- Eξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε 

- Πξνεηνηκαζία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

- Eπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα 

γ) 18 κήλεο πξαθηηθή άζθεζε απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ζε επηρείξεζε ή ππεξεζία, φπνπ 

ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλε ππεξεζία Iαηξηθήο ηεο Eξγαζίαο θαη νη 2 ζε επηζεσξήζεηο 

εξγαζίαο ή ην KYAE ηνπ Yπνπξγείνπ Eξγαζίαο. Oη κνλάδεο απηέο αλαγλσξίδνληαη 

σο θαηάιιειεο γηα άζθεζε ησλ γηαηξψλ κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κεηά γλψκε ηνπ KEY. 

12. Iαηποδικαζηική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 3 ρξφλσλ. Aπφ απηά: 



- 1 ρξφλνο παζνινγηθήο αλαηνκηθήο θαη 

- 2 ρξφληα Iαηξνδηθαζηηθή 

13. Kαπδιολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Kιηληθή Παζνινγία θαη  

- 4 έηε Kαξδηνινγία σο εμήο: 

30 κήλεο Kιηληθή Kαξδηνινγία θαη Mνλάδα Eληαηηθήο Παξαθνινπζήζεσο θαη 

ζεξαπείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 3κήλνπ πξν-λνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ηνπ νμένο 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ 

18 κήλεο εξγαζηεξηαθή Kαξδηνινγία θαη θαξδηνρεηξνπξγηθή σο αθνινχζσο: 

- 5 κήλεο ζην Eξγαζηήξην Yπεξερνθαξδηνγξαθίαο-DOPPLER 

- 2 κήλεο ζηε Bεκαηνδφηεζε θαη Hιεθηξνθπζηνινγία-HOLTER 

- 5 κήλεο ζην Aηκνδπλακηθφ Eξγαζηήξην 

- 3 κήλεο ζηε Kφπσζε θαη ηε ππξεληθή Kαξδηνινγία 

- 3 κήλεο Παηδνθαξδηνινγία, Kαξδηνρεηξνπξγηθή ή άιιε ζπλαθή εηδηθφηεηα (θαη' 

επηινγήλ) 

14. Koινυνική ιαηπική 
Γηα ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ν ρξφλνο άζθεζεο νξίδεηαη ζε 4 ρξφληα σο εμήο: 

α) 1 ρξφλνο ζην Παζνινγηθφ Tνκέα Nνζνθνκείνπ 

β) 1 ρξφλνο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε Tνκέα Kνηλσληθήο Iαηξηθήο ζε αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα AEI ή ζηελ Yγεηνλνκηθή ρνιή, ζηνπο ηνκείο Eπηδεκηνινγία, 

Bηνζηαηηζηηθήο, Kνηλσληθήο επηζηεκψλ, πξνιεπηηθήο Iαηξηθήο, 

Πεξηβαιινληνινγηθήο Iαηξηθήο, αξρψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Oηθνλνκηθψλ Yγείαο, 

Γηαηξνθήο θαη Γηνίθεζεο Yπεξεζηψλ Yγείαο. 

γ) 2 ρξφληα πξαθηηθή άζθεζε ζην λνζνθνκείν ζην Xεηξνπξγηθφ Tνκέα ή Tνκέα 

ςπρηαηξηθήο θαζψο θαη ζηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία, ηελ παηδηαηξηθή, απφ ηα νπνία: 

1 ρξφλν ζε Nνζνθνκείν θαη  

1 ρξφλν ζε Kέληξν Yγείαο 

15. Kςηηαπολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ σο εμήο: 

- 2 έηε Παζνινγηθή αλαηνκία 

- 3 έηε Kπηηαξνινγία 

16. Mαιεςηική Γςναικολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή (ην πξψην) 

- 3 1/2 έηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία 

- 6 κήλεο Παζνινγηθή Aλαηνκηθή, Kπηηαξνινγία θαη Eλδνθξηλνινγία. 

17. Iαηπική Bιοπαθολογία (Mικποβιολογία) 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 24 κήλεο Mηθξνβηνινγία (δηαγλσζηηθή Λνηκσδψλ Nνζεκάησλ- Aλνζνινγία, απφ 

ηνπο 24 κήλεο, νη 6 κήλεο ζα γίλνληαη ζηελ Aλνζνινγία) 

- 12 κήλεο Bηνρεκεία 

- 12 κήλεο Aηκαηνινγία- Aηκνδνζία 

- 12 κήλεο Γεληθή Παζνινγία 

18. Nεςπολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ, απφ ηα νπνία: 

- 6 κήλεο Παζνινγία 

- 5 κήλεο Kιηληθή Ψπρηαηξηθή θαη 

- 3 έηε Nεπξνινγία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ άζθεζε ζηελ θιηληθή λεπξνινγία θαη ζε 

ζπλαθείο ηνκείο λεπξνινγίαο, φπσο λεπξνθπζηνινγία, λεπξνρεηξνπξγηθή θαη 



λεπξναθηηλνινγία. 

19. Nεθπολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 ρξφλσλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Παζνινγία θαη  

- 4 έηε Nεθξνινγία 

20. Nεςποσειποςπγική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 1/2 έηνο Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 6 κήλεο Nεπξνινγία θαη  

- 4 έηε λεπξνρεηξνπξγηθή. Eμ' απηψλ 2 εμάκελα πξναηξεηηθψο κεηά αίηεζε ηνπ 

εηδηθεπνκέλνπ, θαη' επηινγή ζε δχν απφ ηηο ζπλαθείο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: 

Xεηξνπξγηθή Παίδσλ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Oξζνπεδηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο. 

21. Oπθοπεδική 
Yπνπξγηθή απφθαζε A4/4063/81 (ΦEK 631/B/81) 

Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 έηνο ζηε γεληθή Xεηξνπξγηθή κε θχξηα θαηεχζπλζε ην επείγνλ ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα 

- 4 έηε άζθεζε ζηελ Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- 3 έηε Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία ελειίθσλ 

- 1 έηνο Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία παίδσλ 

- 1 έηνο (2 εμάκελα) επηινγήο απφ 1 εμάκελν: πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή ή 

Nεπξνρεηξνπξγηθή ή αγγεηνρεηξνπξγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή ή Mνλάδα Eληαηηθήο 

Θεξαπείαο ή ζε ππνεηδηθφηεηεο ηεο Oξζνπεδηθήο φπσο: άθξα ρείξα, αζιεηηθψλ 

θαθψζεσλ, ή ζε Oγθνινγηθφ Tκήκα (φγθνη κπνζθειεηηθνχ) ή ζε Mνλάδα Παζήζεσλ 

ζπνλδπιηθήο ηήιεο. 

Tν έηνο ηεο Oξζνπεδηθήο Παίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη είηε ζε Παηδν-νξζνπεδηθά 

λνζνθνκεία, είηε ζε Oξζνπεδηθέο Kιηληθέο ή ζε Oξζνπεδηθά Tκήκαηα πνπ δηαζέηνπλ 

Eμσηεξηθά Iαηξεία γηα παηδηά θαη απνδεδεηγκέλα εθηεινχληαη παηδν-νξζνπεδηθέο 

επεκβάζεηο ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. 

Tα δχν εμάκελα επηινγήο δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο 

εηδηθφηεηαο. 

22. Oςπολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 3 έηε ζηελ Oπξνινγία 

- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζηηο αθφινπζεο ρεηξνπξγηθέο 

εηδηθφηεηεο: γπλαηθνινγία, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη 

παηδννπξνινγία. 

H εθπαίδεπζε ησλ Oπξνιφγσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζή ηνπο ζηε 

δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ησλ εμήο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: 

αθξάηεηαο νχξσλ θαη νπξνδπλακηθήο, παηδηαηξηθήο νπξνινγίαο, αλδξνινγίαο θαη 

ππνγνληκφηεηνο, νπξνινγηθήο νγθνινγίαο θαθψζεσλ, νπξνιηζίαζεο, κεηακφζρεπζεο 

λεθξνχ θαη Eλδνθξηλνινγίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην νπξνπνηνγελλεηηθφ ζχζηεκα, 

Λαπαξνζθνπηθή Oπξνινγία, ρξήζε ησλ Yπεξήρσλ θαη ρξήζε ησλ αθηηλψλ Laser. 

23. Oθθαλμολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ ζηελ νθζαικνινγία 

24. Παθολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ ζηελ Παζνινγία. 

1ν θαη 2ν έηνο: Nα δνζεί έκθαζε ζηελ θιηληθή εμέηαζε (ηζηνξηθφ θαη ζεκεηνινγία) 

θαη ζηελ θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλήζσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Eπίζεο λα 



δηδαρζνχλ νη ζπλήζεηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

θαη νινθιεξψλνπλ ηελ θιηληθή εμέηαζε (παξαθεληήζεηο, νθζαικνζθφπεζε, εμέηαζε 

πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θ.ι.π.) Nα 

ηνπο δίλεηαη πξσηνβνπιία ζηελ επίιπζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ. 

3ν θαη 4ν έηνο: Άζθεζε ζηελ επίιπζε δπζρεξεηψλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 

θιηληθήο δηαθνξηθήο δηαγλσζηηθήο. Άζθεζε ζηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε 

πεξηζηαηηθψλ ζε αθξναηήξην. Eπηζθφπεζε ησλ ζπγρξφλσλ ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο 

(Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε). Άζθεζε ζε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθά πξνβιήκαηα 

(CPC). πξννδεπηηθά λα ηνπο αλαηίζεηαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλν έξγν ζην εμσηεξηθφ 

ηαηξείν, ην ηκήκα επεηγφλησλ θαη ζηελ Kιηληθή. 

ην 3ν ηξίκελν ηνπ 4νπ έηνπο λα ππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά ζε θαξδηνινγηθή κνλάδα 

θαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο. 

5ν έηνο: ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο απηνχ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηξίκελε 

ππεξεζία ζε θάπνηα απφ ηηο ππνεηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο ηεο θπξίαο εηδηθφηεηαο 

(ελ πξνθεηκέλσ ηεο Παζνινγίαο) 

25. Παθολογική αναηομική 
Aπαηηείηαη ζπλνιηθά άζθεζε 5 εηψλ, απφ ηα νπνία: 

- Tα 4 πξψηα έηε πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζηελ ηερληθή θαη 

ηζηνπαζνινγία ηεο λεθξνηνκήο θαη ζηελ ηζηνπαζνινγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, κε 

ηελ εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κεζφδσλ ηζηνρεκείαο, αλνζντζηνρεκείαο, 

κνξηαθήο βηνινγίαο, ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο θ.ιπ. 

- Tν 5ν έηνο πεξηιακβάλεη άζθεζε ζηελ θπηηαξνινγία. 

26. Παιδιαηπική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ απφ ηα νπνία: 

- 3 έηε Γεληθή Παηδηαηξηθή Kιηληθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ θαη εηδηθψλ παηδηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν. 

- 6 κήλεο θαη' επηινγή απφ 1-2 κήλεο ζε παηδηαηξηθέο εμεηδηθεχζεηο 

Aθνινπζεί ην Π.Δ. 379/1995 (ΦEK A' 214/19-10-1995). 

"Tξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 415/94 "Πεξί ηνπ ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε 

εηδηθφηεηαο" (ΦEK A' 236/94). 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) ην νπνην 

επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94) 

2. Tελ αξηζ. 6 ηεο 115εο Oινκ./22-6-95 γλψκε ηεο Oινκέιεηαο ηνπ KE..Y (γλκ. 

ηE) απνθαζίδνπκε: 

Άπθπο μόνο. H παξ. 27 ηνπ άζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 415/94 αλαθεξφκελε ζην ρξφλν 

εηδίθεπζεο ησλ γηαηξψλ γηα απφθηεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηφηεηαο "Παηδνςπρηαηξηθήο" 

αληηθαζίζηαηαη θαη έρεη σο εμήο: 

27. Παιδοτςσιαηπική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 1/2 εηψλ. Aπφ απηά: 6 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία. 

18 κήλεο Kιηληθή Ψπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ, κε απαζρφιεζε θαη ζην εμσηεξηθφ 

ηαηξείν. 

2 1/2 έηε Παηδνςπρηαηξηθή: Tν έλα (1) έξηνο ζε Παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα 

Nνζνθνκείνπ ή ζε Παηδνςπρηαηξηθφ Nνζνθνκείν (κε θαηαλνκή 6 κήλεο ζε ηκήκα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 6 κήλεο ζε ηκήκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ) θαη ην άιιν 

ππφινηπν (1 1/2 έηνο) ζε Iαηξνπαηδαγσγηθφ Kέληξν. 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ 2 1/2 εηψλ, ν ηαηξφο ππνρξενχηαη λα απνθηήζεη 

εκπεηξία εξγαζίαο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα γηα παηδηά κε πλεπκαηηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο κεηνλεμίεο, εηαηξείεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, δηθαζηήξηα 

αλειίθσλ, ζε αλακνξθσηήξηα, νξθαλνηξνθεία, θέληξα ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο 



ςπρνινγηθά θέληξα ζρνιείσλ θαη θέληξα καζεηηθήο αληίιεςεο ζε άιια εηδηθά 

ηδξχκαηα γηα παηδηά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ παηδνςπρηαηξηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ. 

Mέρξη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα κε ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε 

θαη θίλεζε, νη εηδηθεπφκελνη ζα εηδηθεχνληαη ζηα παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

28. Πλαζηική σειποςπγική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 3 έηε Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή 

- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: 

Γπλαηθνινγία, Oπξνινγία, ΩPΛ, Oξζνπεδηθή, Nεπξνρεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή 

Παίδσλ, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο. 

29. Πςπηνική Iαηπική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 ρξφλνο Παζνινγία 

- 3 κήλεο Aθηηλνινγία 

- 3 ρξφληα Ππξεληθή Iαηξηθή σο εμήο: 

- 5 κήλεο ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε 

- 1 κήλαο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

- 2 1/2 ρξφληα πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ηκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο (απεηθνληζηηθέο 

κειέηεο, ζεξαπεπηηθή, θαη in vitro εμεηάζεηο) 

- 6 κήλεο θαη' επηινγή: Oγθνινγία, Kαξδηνινγία, Παηδηαηξηθή, Eλδνθξηλνινγία. 

30. Pεςμαηολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 2 έηε Παζνινγία θαη 4 έηε Pεπκαηνινγία σο εμήο: 

- 3 έηε Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε ξεπκαηνινγία θαη 

- 1 έηνο ζε νξζνπεδηθή θιηληθή, κε ξεπκαηνινγηθά πεξηζηαηηθά, θέληξα θπζηθήο 

ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη αλνζνινγηθφ εξγαζηήξην. 

31. Πνεςμονολογία-Φςμαηιολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 1/2 έηνο Παζνινγία ζε Παζνινγηθέο Kιηληθέο, απνθιεηζηηθψο) 

- 36 κήλεο Πλεπκαηνινγία - Φπκαηηνινγία (6 κήλεο πξναηξεηηθψο θαη θαη' επηινγή ζε 

Aθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, Kαξδηνινγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή Kιηληθή) θαη 

- 6 κήλεο MEΘ/Aλαπλεπζηηθνχ. 

32. Φςζική ιαηπική και Aποκαηάζηαζη 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 εμάκελν Παζνινγίαο 

- 1 εμάκελν Nεπξνινγίαο 

- 1 εμάκελν Oξζνπεδηθήο θαη 

- 3 1/2 έηε θπζηθήο Iαηξηθήο θαη Aπνθαηάζηαζεο 

33. Xειποςπγική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 5 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 2 Eμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ Γπλαηθνινγίαο, 

Oξζνπεδηθήο, Oπξνινγίαο, ΩPΛ/γηαο, Nεπξνρεηξνπξγηθήο, Πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, 

Xεηξνπξγηθήο Παίδσλ, Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη Aγγεηνρεηξνπξγηθήο. 

34. Xειποςπγική Θώπακορ 
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 3 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 



- 4 έηε Θσξαθνρεηξνπξγηθή εθ ησλ νπνίσλ: 

- 2 έηε Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη 

- 2 έηε Xεηξνπξγηθή θαξδηάο θαη κεγάισλ Aγγείσλ 

35. Xειποςπγική Παίδυν 
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά : 

- 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 3 έηε Xεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη 

- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: 

Oξζνπεδηθή, ΩPΛ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη Oπξνινγία 

36. Ψςσιαηπική 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 6 κήλεο Παζνινγία (κε επηθέληξσζε ζηε "ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε" ησλ 

λνζεκάησλ) 

- 1 έηνο Nεπξνινγίαο εθ ηνπ νπνίνπ 9 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία θαη 3 κήλεο 

λεπξνθπζηνινγία, Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη Nεπξναθηηλνινγία 

- 2 έηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή (ζε εζσηεξηθφ Ψπρηαηξηθφ ηκήκα θαη ζε εμσηεξηθά 

ηαηξεία) εθ ησλ νπνίσλ φρη πάλσ απφ 1 έηνο ζε θιηληθέο ρξνλίσο παζρφλησλ 

- 3 κήλεο Ψπρηαηξνδηθαζηηθή 

- 6 κήλεο ςπρηαηξηθή KΛηληθή ζε Γεληθφ Nνζνθνκείν 

- 6 κήλεο Kνηλνηηθή Ψπρηαηξηθή (ζε θνηλνηηθφ θέληξν ςπρηθήο Yγείαο θαη ζε 

ελδηάκεζεο ςπρηαηξηθέο δνκέο) 

- 3 κήλεο Παηδνςπρηαηξηθή θαη Ψπρηαηξηθή Eθήβσλ 

ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ζηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή πεξηιακβάλνληαη (εθηφο απφ ηελ 

θιηληθή Ψπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ) ε ςπρνγεξηαηξηθή θαη νη θαηαζηάζεηο εμάξηεζεο 

απφ νπζίεο (ηνμηθνκαλία, αιθννιηζκφο). 

Aπφ ην β' εμάκελν ηνπ 2νπ έηνπο ηεο εηδίθεπζεο, ν εηδηθεπφκελνο πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη παξάιιεια κε ηε ινηπή άζθεζή ηνπ, θαη ζηελ Ψπρνζεξαπεία. 

37. Ωηοπινολαπςγγολογία 
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά: 

- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 

- 3 έηε ζηελ ΩPΛ/γία 

- 6 κήλεο ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη 

- 6 κήλεο ζηελ Πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή 

Άπθπο 2. Oη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζα 

νινθιεξψζνπλ ηελ εηδίθεπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο, εθηφο θαη εάλ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο νπφηε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ζα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

Άπθπο 3. H ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα 

ηεο Kπβεξλήζεσο. ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

Άπθπο 9. 1. Oη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ, ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζην πκβνχιην 

Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. Όζνη αιινδαπνί δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν 

ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο απεπζείαο ζην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο  

2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ κεηά ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, 



παξαπέκπεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε δνθηκαζία ζηηο Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο ηνπ επφκελνπ 

άξζξνπ. 

3. Oη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ N.Γ/ηνο ππνςήθηνη νη νπνίνη έρνπλ 

παξαπεκθζεί απφ ην πκβνχιην Iαηξηθήο Eηδηθεχζεσο γηα εμέηαζε ζηηο νηθείεο 

εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θαη δελ έρνπλ πξνζέιζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ελψπηνλ ηνπο 

γηα λα εμεηαζηνχλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρξφλν κεηεθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαη έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζέιζνπλ γηα 

εμεηάζεηο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ρσξίο λέα δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο ζην 

Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

Eξεηάζειρ 

Άπθπο 10. 1. Mεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ν 

Yπνπξγφο Kνηλσληθήο Πξφλνηαο δηνξίδεη κε απφθαζή ηνπ, γηα δηεηή ζεηεία ηξηκειείο 

Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο γηα θάζε εηδηθφηεηα πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ Kαζεγεηή 

ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο θαη απφ δχν γηαηξνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο απφ απηνχο πνπ 

δηαηέιεζαλ ή δηαηεινχλ Γηεπζπληέο Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ, πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο σο θαηάιιεια, γηα ηελ κεηεθπαίδεπζε 

εηδηθψλ, ελψ πξνηηκψληαη νη ηαθηηθνί ή έθηαθηνη θαζεγεηέο. 

"Kαζήθνληα γξακκαηέα ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ εθηεινχλ γηαηξνί ή δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Yπνπξγφ 

ή ηνλ νηθείν Nνκάξρε. 

2. Παξφκνηεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο νξίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ εμέηαζε 

φζσλ γηαηξψλ έρνπλ εθπαηδεπζεί ζε ηδξχκαηα ηεο Bνξείνπ Eιιάδνο. 

3. Oη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε πξνθνξηθή θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. Tα εμεηαζηέα 

ζέκαηα ιακβάλνληαη κε θιήξν απφ ηελ χιε πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην πκβνχιην 

Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. 

4. Oη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη νξίδνληαη ζε έμη ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, 

Aπξίιην, Iνχλην, Aχγνπζην, Oθηψβξην θαη Γεθέκβξην. Oη εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ 

νξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο εμεηάζεηο 

γηαηξψλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα". 

H παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξ. 12 Nνκ. 1278/1982. 

5. Όζνη απνξξίπηνληαη δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε λέα εμέηαζε θαηά ηελ επφκελε 

εμεηαζηηθή πεξίνδν ή θαη αξγφηεξα. 

Όζνη απνξξίπηνληαη δχν θνξέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαίξεζε ελφο κέινπο 

ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο, εθηφο απφ ηνλ Kαζεγεηή ηεο νηθείαο έδξαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο απφ κέινο πνπ ην αλαπιεξψλεη. (Όπνηνο 

έρεη απνξξηθζεί ηξεηο θνξέο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζέιζεη ζε λέα εμέηαζε γηα ηελ ίδηα 

εηδηθφηεηα) 

Tν κέζα ζε ( ) ηειεπηαίν εδάθην θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 10 ηνπ Nνκ. 

1821/88 (ΦEK A' 271) 

6. Oη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή ή Eξγαζηήξην 

Nνζειεπηηθνχ Iδξχκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. 

7-8. (θαηαξγήζεθαλ απφ ην άξζξ. 12 N.Γ. 67/1968. 

8. "Eμεηαζηηθέο επηηξνπέο εηδηθνηήησλ νξίδνληαη θαη ζηα Iσάλληλα, Πάηξα θαη 

Aιεμαλδξνχπνιε γηα εμέηαζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

Hπείξνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη Θξάθεο αληηζηνίρσο. Oη δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 3366/1955 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα φζνπο εθπαηδεχζεθαλ ζηα παξαπάλσ ηδξχκαηα". 



H παξ. 8 πξνζηέζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 25 Nνκ. 1076/1980 ηνκ. 35 ζει. 36,642 

Γηνξζ. θαικ. ζην ΦEK A' 231 ηεο 87 Oθη. 1980. 

(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 5 παξ. 7 ηνπ N.2256/94) 

Άπθπο 5 (Ν. 2256/94). 7. Tα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ απνλνκή 

ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.δ. 3366/1995, 

απνηεινχληαη απφ δηεπζπληέο ηκεκάησλ θαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο ή 

επίθνπξνπο θαζεγεηέο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. ηηο εηδηθφηεηεο 

ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη δηεπζπληέο ή θαζεγεηέο, ε επηηξνπή 

ζπγθξνηείηαη απφ γηαηξνχο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο. 

Άπθπο 11. Xξήζε ηίηινπ ζπλαθνχο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

1. ε γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν νξηζκέλσλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαη νη νπνίνη έρνπλ επηδνζεί ηδηαηηέξσο ζε 

θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο, κεηά απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ζην νπνίν κεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθείαο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

2. Eίλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ άδεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπ Θψξαθνο, 

ηεο Πιαζηηθήο Xεηξνπξγηθήο θαη Aθηηλνζεξαπεπηηθήο κε ηελ ππνβνιή ησλ εμήο 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

1) Γηα ηελ Γαζηεληεξνινγία: 

α) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Παζνινγίαο 

β) Πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε 

αλαγλσξηζκέλν Γαζηξεληεξνινγηθφ Kέληξν ζηελ Eιιάδα ή ζην Eμσηεξηθφ. 

γ) Yπφκλεκα γηα ηίηινπο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

2) Γηα ηε ρεηξνπξγηθή ηνπ ζψξαθνο: 

α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο 

β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα κηα δηεηία ζε εηδηθή θιηληθή 

Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη αλά εμάκελν ζε Φπκαηηνινγηθή θαη Kαξδηνινγηθή 

Kιηληθή 

3) Γηα ηελ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή: 

α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο 

β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο αζθήζεσο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kιηληθήο Πιαζηηθήο 

Xεηξνπξγηθήο 

4) (Γηα ηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή) 

α) Aδεία ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Aθηηλνινγίαο 

β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kέληξν 

Aθηηλνζεξαπείαο θαη Pαδηνζεξαπείαο). 

H κέζα ζε ( ) εηδηθφηεηα (αξηζ. 4) θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ. 

1193/81. 

3) ε φζνπο αζθνχζαλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο N.Γ. ζχκθσλα κε 

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, επί κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ 

απνθιεηζηηθά θάπνηνλ απφ ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί αλσηέξσ θαη έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ αληίζηνηρε βαζηθή εηδηθφηεηα, ρνξεγείηαη άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο θαη ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε ζπκπιεξσκαηηθή 

κεηεθπαίδεπζε εθφζνλ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

Αθνινπζεί ην άπθπο 2 παπ. 1 ηος Ν. 1579/1985. 



Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

Άπθπο 2. Ν. (1579/85) Κχξηεο θαη ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο 

1. Η απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ έλαλ (1) ηίηισλ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.Γ. 

2266/1955 (ΦΔΚ Α' 258/1955), ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γηα 

ηηο ηέσο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο. Οη γηαηξνί πνπ έρνπλ δχν (2) εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ην δεχηεξν ηίηιν ηνπο κφλν ζε επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη ζε 

ζπλέδξηα. 

Kςπώζειρ 

Άπθπο 12. 1. Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ πεξηζζνηέξσλ απφ κηα 

εηδηθφηεηεο. 

2. Γηαηξνί πνπ έρνπλ άδεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηίηινπο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εηδηθφηεηεο, κπνξνχλ, αθνχ παξαηηεζνχλ απφ ηελ άδεηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ αζθνχλ, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο κφλν εθφζνλ έρεη παξέιζεη 

πεληαεηία απφ ηφηε πνπ ηνπο απνλεκήζεθε ε εηδηθφηεηα απηή. H παξαίηεζε 

ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν θαη ζπληάζζεηαη απφδεημε 

ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ε αλαγθαία κεηαβνιή ζηα κεηξψα, αιιηψο ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ηίηινπ ηεο λέαο εηδηθφηεηαο ζεσξείηαη παξάλνκε. 

3. Γηαηξνί πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ επί πεληαεηία ην ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ηνπο 

απνλεκήζεθε, ράλνπλ ην δηθαίσκα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ 

ηίηινπ απαηηείηαη λέα επηηπρήο εμέηαζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Eμεηαζηηθήο 

Eπηηξνπήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. 

Άπθπο 13. H ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ 

παξφληνο N.Γ/ηνο δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 97 

ηνπ A.N. 1565/39. 

Άπθπο 14. Γηνηθεηηθνί Γηεπζπληέο Nνζνθνκείσλ, Γηεπζπληέο Kιηληθψλ ή 

Eξγαζηεξίσλ ή Yπεξεζηψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ςεπδή πηζηνπνίεζε γηα ηε θνίηεζε ή 

εθπαίδεπζε ή ηελ επίδνζε ησλ αζθνπκέλσλ ζην ηκήκα ηνπο γηαηξψλ, ηηκσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα, εθφζνλ γηα ηελ πξάμε απηή δελ 

πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεηζαξρηθή 

ηηκσξία. Όκνηα ηηκσξνχληαη θαη φζνη θάλνπλ ρξήζε ςεπδψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Άπθπο 15. 1. ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 1,2,3, θαη 4 ηνπ 

παξφληνο, ππφθεηληαη νη πηπρηνχρνη ηεο ηαηξηθήο, πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηεο 

ηαηξηθήο κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1956. 

Eμαηξνχληαη φζνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 132/1946 γηα θνηηεηέο 

παξειζφλησλ εηψλ πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηαηξηθήο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

1957. 

2. Oη άδεηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ 

απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο. 

3. Όζνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαλχνπλ ηελ άζθεζή ηνπο γηα ηελ 

απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ππάγνληαη σο πξνο ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν άζθεζεο θαη ηα Iδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί γηα θάζε 

εηδηθφηεηα ζηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ N.Γ.30008/1954, κε 



εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο. 

4-6. (Kαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 12 N.Γ. 67/1968). 

7. Γηαηξνί πνπ απέθηεζαλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο επί ηε βάζεη πξνγελεζηέξσλ 

λφκσλ, γηα ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ή απνθηνχλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν, ινγίδνληαη φηη θαηέρνπλ ηνλ ηίηιν εθφζνλ έρνπλ απνθηήζεη ηα 

λφκηκα γηα απηφ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ λφκσλ, 

εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απφ ηφηε αζθήζεη ηελ εηδηθφηεηα ζπλερψο θαη 

απνθιεηζηηθά. 

Άπθπο 16. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο νξίδεηαη ν ηχπνο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην N.Γ. αδεηψλ ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

Άπθπο 17. (Πξνζηίζεληαη δηαηάμεηο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

N.Γ. 3301/1955 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 3/4/1954" πεξί 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.Γ. 2500/53 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ησλ Yπεξεζηψλ 

ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξνλνίαο, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε θάπνησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ.δ. 2592/1953 θαη 3097/1954 "πεξί νξγαλψζεσο ηεο Iαηξηθήο Aληηιήςεσο"). 

Άπθπο 18. (Καηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 8 άξζξ. 4 ηνπ N.Γ. 3766/57 "πεξί 

ζπγρσλεχζεσο ησλ Nνζνθνκείσλ Πξφζθαηξνπ Aζελψλ θαη Γεληθνχ Kξαηηθνχ 

Aζελψλ). 

Άπθπο 19. (Αθνξά ηε ζχληαμε ηεο λέαο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο). 

Άπθπο 20. Kαηαξγείηαη ην N.Γ. 3008/54 "πεξί αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο 

θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο. O Nφκνο απηφο πνπ ςεθίζζεθε απφ ηε Bνπιή θαη θπξψζεθε 

ζήκεξα, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη λα εθηειείηαη ζαλ 

Nφκνο ηνπ Kξάηνπο. 
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Iαηπική εξειδίκεςζη 

Άπθπα 83 και 84 ηος N. 2071/92 ηηρ 6/15-7-92 (ΦEK A' 143) 

Άπθπο 83. Iαηπική και Oδονηιαηπική εξειδίκεςζη 
1. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη ηνκείο 

εμεηδίθεπζεο ηεο ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ θάζε 

αλαγλσξηζκέλεο θχξηαο εηδηθφηεηαο. 

2. O θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ θαη 

ελψζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ αλαγλσξηζκέλεο ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο εηδηθφηεηεο 

θαη γλψκε ησλ κεηεθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. 

3. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβεξλήζεσο, Oηθνλνκηθψλ θαη 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη ηκήκαηα θαη 
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ζέζεηο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, γηα ηνπο 

ηνκείο εμεηδίθεπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

4. Oη γηαηξνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο γηα εμεηδίθεπζε, εθφζνλ 

ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην ή λ.π.η.δ., δηαηεξνχλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, 

νη δε ινηπνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 

5. Oη νδνληνγηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ήδε ζε ζέζεηο επηκειεηψλ A ή B ή ζε ζέζεηο 

Γ.E.Π. ζε γλαζνρεηξνπξγηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ E..Y. ηεο ρψξαο θαη 

ππάγνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

Γλαζνρεηξνπξγηθήο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Y.A. A4/3821/17-7-1990, κπνξνχλ κε 

αίηεζε ηνπο λα εληαρζνχλ ζαλ ππεξάξηζκνη εηδηθεπφκελνη ζην ηκήκα λνζνθνκείνπ 

ηεο ρψξαο ή θαη λα απνζπαζζνχλ ζε άιιν γλαζνρεηξνπξγηθφ ηκήκα λνζνθνκείνπ ηεο 

ρψξαο ζαλ ππεξάξηζκνη εηδηθεπφκελνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο 

ζηε Γλαζνρεηξνπξγηθή, ιακβάλνληαο ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηνπο. H ρνξήγεζε ηνπ 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο γίλεηαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ. 

Άπθπο 84. Eξειδίκεςζη ζηιρ Mονάδερ Eνηαηικήρ θεπαπείαρ (M.E.Θ.) και ζηιρ 

Mονάδερ Eνηαηικήρ Nοζηλείαρ (M.E.N.) Nεογνών. 

1. Kαη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, απφ ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζηεξψλεηαη ε εμεηδίθεπζε ζηελ εληαηηθή 

λνζειεία πνπ παξέρεηαη κεηά ζπλερή ππεξεζία θαη εθπαίδεπζε δχν (2) εηψλ ζε 

ιεηηνπξγνχζεο πνιπδχλακεο Mνλάδεο Eληαηηθήο ζεξαπείαο (M.E.Θ.) ή Mνλάδεο 

Eληαηηθήο Noζειείαο (M.E.N. Nενγλψλ), εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ, ζε εηδηθφηεηεο πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ νξγαληθή ζέζε ζε 

M.E.Θ. ή παηδηάηξσλ ζε M.E.N. Nενγλψλ. 

2. Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπλερνχο ππεξεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ γηαηξνχ ζε 

M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ρνξεγείηαη 

απφ ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ πηζηνπνηεηηθφ 

εμεηδίθεπζεο ζηε εληαηηθνινγία. Γηα λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ απαηηείηαη ζεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή ηεο M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ, ηεο νηθείαο 

Eπηζηεκνληθήο Eπηηξνπήο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα ην ρξφλν ππεξεζίαο ζηε M.E.Θ. ή ζηε M.E.N. Nενγλψλ. 

3. Tα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εληαία θαη νκνηφκνξθε φςε, ν ηχπνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

4. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ιεηηνπξγνχζεο Mνλάδεο εληαηηθήο Θεξαπείαο ή ζε 

Mνλάδεο Eληαηηθήο Nνζειείαο Nενγλψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ απηνχ απνθηνχλ ηελ 

εμεηδίθεπζε ζηελ εληαηηθή λνζειεία. H εμεηδίθεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεο επηκειεηή A' ή δηεπζπληή M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ πέξαλ ησλ 

άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Tν 

πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο ζηε εληαηηθνινγία δελ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ γηα ηελ 

πιήξσζε ζέζεσλ επηκειεηή B' ζε M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ. H θαηνρή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ πνπ εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 69 

ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

5. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη ζέζεηο 

θαη'εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1397/83 γηα εμεηδίθεπζε γηαηξψλ 



ζηελ εληαηηθή λνζειεία γηα δηάζηεκα δχν εηψλ Oη ζέζεηο απηέο θαηαιακβάλνληαη 

απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν εηδηθφηεηαο, πνπ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο επηηξέπεη ηελ θαηάιεςε ζέζεσο ζε M.E.Θ. ή απφ παηδίαηξνπο ζε M.E.N. 

Nενγλψλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ γηαηξνχο ηζρχνπλ θαη' αλαινγία νη δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ εθάζηνηε γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο θαη ιακβάλνπλ απνδνρέο ίζεο 

πξνο απηέο ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ. Oη πην πάλσ γηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλψο ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε M.E.Θ. ή ζηε M.E.N. 

Nενγλψλ θαη λα κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο ηεο Moλάδαο. 

6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ γηαηξψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν 

ηξφπνο δηνξηζκνχ, ν αλαινγψλ αξηζκφο γηαηξψλ αλά M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

7. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νη Mνλάδεο Eληαηηθήο Θεξαπείαο λενγλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ κεηνλνκάδνληαη ζε Moλάδεο 

Eληαηηθήο Nνζειείαο Nενγλψλ (M.E.N. Nενγλψλ) ή Tξηηνβάζκηα Nενγλνινγηθά 

Tκήκαηα 

(Σημείωζη: Με βάζη ηη διάηαξη ηος άπθπος 83 εκδόθηκε ηο Π.Δ. 386/1995 

"Καθοπιζμόρ ηηρ εξειδίκεςζηρ ζηη Λοιμωξιολογία και ηηρ εξειδίκεςζηρ ζηην Κλινική 

Μικποβιολογία" (ΦΕΚ Α' 216)) 

(Tα άξζξα 48-109 ηνπ N. 1565/1939 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην 

B.Γ. 11-10/7-11/57 θαη δεκνζηεχνληαη θαησηέξσ). 
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Kςπώζειρ 

Άπθπο 110. (H δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 473 

ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε 371 ηνπ Π.K.) 

Aπθπο 111. Mε θπιάθηζε κέρξηο ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη δψδεθα 

ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηηκσξείηαη φπνηνο ρσξίο λα έρεη Πηπρίν ηεο Iαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνδχλακεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζθεηεξίδεηαη ην ηίηιν ηνπ 

γηαηξνχ. 

Aπθπο112. 1. Kάζε πξφζσπν ην νπνίν, ρσξίο λα έρεη ηα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε 

ηεο ηαηξηθήο ησλ άξζξσλ 1 ή 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαιακβάλεη, έζησ θαη κε 

παξνπζία γηαηξνχ, ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία αξξψζησλ είηε κε πξνζσπηθέο ελέξγεηεο, 

είηε κε πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ζπκβνπιέο, είηε κε αιιεινγξαθία, ηνηρνθφιιεζε 

αγγειηψλ ή θάζε είδνπο δεκνζηεχζεηο, ζεσξείηαη φηη αζθεί παξάλνκα ηελ ηαηξηθή Kαη 

ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 111 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Θεσξείηαη σο ζεξαπεπηηθή επέκβαζε θαη ηηκσξείηαη κε ηηο ίδηεο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 

111 ηνπ παξφληνο λφκνπ θάζε πξάμε πνπ ηειείηαη κε ζθνπφ θαιαηζζεηηθφ, φηαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθά κέζα ή κεραλήκαηα ηα νπνία, κε ηε 
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ρξήζε θπζηθψλ ή ρεκηθψλ παξαγφλησλ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηάγλσζε ή λα 

επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. 

3. Oη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε 

θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο νη νπνίνη ελεξγνχλ σο βνεζνί γηαηξνχ θαη ππφ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ή παξαθνινπζνχλ αξξψζηνπο ηνπ γηαηξνχ απηνχ κε εληνιή ηνπ, νχηε ζε 

λνζνθφκνπο ή καίεο εθφζνλ πεξηνξίδνληαη ζηα θαζνξηδφκελα απφ ην Nφκν γηα 

απηνχο θαζήθνληα θαη ζηηο εληνιέο ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ. 

Aπθπο113. Mε θπιάθηζε κέρξη έμη εβδνκάδσλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πέληε 

ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηηκσξείηαη εθείλνο, ν νπνίνο αλ θαη είλαη πηπρηνχρνο ηεο Iαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ, ή άιιεο ηζφηηκεο παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο 

αζθεί ηελ ηαηξηθή ρσξίο ηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ 

παξφληνο Nφκνπ ή αζθεί ηελ ηαηξηθή παξά ην γεγνλφο φηη ε άδεηα πνπ ηνπ είρε 

ρνξεγεζεί αθπξψζεθε ή αλαθιήζεθε θαηά ην άξζξν 5 ή ε ηζρχο ηεο έρεη αλαζηαιεί 

θαηά ην άξζξν 6, ή αλαθιήζεθε θαηά ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Aπθπο 114. ηε πνηλή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ππφθεηηαη ν γηαηξφο ν νπνίνο αζθεί 

θαηά ην άξζξν 1 ηελ ηαηξηθή ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν ή έρεη 

παξαβεί θάπνηα απαγφξεπζε απφ φζεο ζεκεηψλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,3,4 θαη 7 

ηνπ άξζξνπ 19 ή φηαλ έρεη παξαβεί ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε απηφλ απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22, θαηά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ή εθζέζεσο. 

Aπθπο 115. ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κε ην άξζξν 111 ππφθεηηαη νπνίνο θαηά 

παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 παξ. 3, δεκνζηεχεη πηζηνπνηήζεηο 

γηαηξψλ ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθά κέζα, ηξφθηκα θαη επθξαληηθά ή εθζέζεηο ζρεηηθά 

κε απηά ζε έληππα πξννξηζκέλα λα θπθινθνξήζνπλ ζην θνηλφ θαη φρη κεηαμχ ησλ 

γηαηξψλ. ηε δηάηαμε απηή δελ ππάγνληαη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηακαηηθέο πεγέο 

ή ηακαηηθά κεηαιιηθά χδαηα. 

Aπθπο 116. ηελ πνηλή ηνπ άξζξνπ 113 ππφθεηηαη ν γηαηξφο ν νπνίνο έρεη παξαβεί ην 

θαζήθνλ πνπ επηβάιιεηαη κε ην άξζξν 25. 

Aπθπο 117. Mε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηκσξείηαη θάζε 

πξφζσπν ην νπνίν θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 9 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

γηαηξφ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο. 

Aπθπο 118. ηηο ίδηεο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ παξφληνο ππφθεηληαη νη γηαηξνί πνπ 

παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Aπθπο 119. Mε B.Γ. (Π.Γ.) πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο 

Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγείν Yγείαο), κπνξεί λα επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή 

κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη κε απηφλ θαη ζε φζνπο αζθνχλ ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα ζηελ 

Eιιάδα θαζψο θαη ζηνπο Oδνληηαηξηθνχο πιιφγνπο. 

H ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 

Kπβεξλήζεσο. 

 


