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Άπθπο 6. πκβνχιηα Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηψληαη πκβνχιηα Kξίζεο 

θαη Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ 

(KEIOΠNI). 

Mε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε έδξα θαη ε πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο θάζε 

πκβνπιίνπ. 

2. Tα πκβνχιηα Kξίζεο θαη Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ απνηεινχληαη απφ: 

α) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Iαηξηθνχ Tκήκαηνο 

A.E.I. θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθείλνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο 

ηνπ πκβνπιίνπ. 

O εθπξφζσπνο νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο, 

δ) Έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Nνζνθνκείνπ γηα ην νπνίν θξίλνληαη 

νη γηαηξνί, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

γ) Έλα (1) γηαηξφ, πνπ πξνηείλεη ν Παλειιήληνο Iαηξηθφο χιινγνο (Π.I..) απφ 

ππνςεθίνπο, πνπ πξνηείλνληαη απφ θάζε Iαηξηθφ χιινγν ηεο Πεξηθέξεηαο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ. 

δ) Έλα δηεπζπληή ή πθεγεηή θαη έλαλ επηκειεηή ή εηδηθεπκέλν βνεζφ ηεο ίδηαο ή 

ζπγγεληθήο εηδηθφηεηαο κε ηε ζέζε γηα ηελ νπνηά γίλεηαη ε θξίζε πνπ εθιέγνληαη κε 

θιήξν απφ θαηάινγν νλνκάησλ, πνπ θαηαξηίδεη ν Yπνπξγφο Yγείαο θαη Πξφλνηαο, 

κεηά απφ πξφηαζε ησλ Iαηξηθψλ Eηαηξεηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηαηξηθψλ 

θνξέσλ. 

Aπφ ηνλ ίδην θαηάινγν νξίδεηαη κε θιήξν ζαλ εηζεγεηήο ην πκβνχιην, ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ γηα θάζε εηδηθφηεηα ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη, γηαηξφο πνπ 

έρεη απνθηήζεη ηελ ίδηα ή ζπγγεληθή εηδηθφηεηα πξηλ 10, 6 ή 3 ηνπιάρηζην ρξφληα 

αληίζηνηρα γηα ηελ θξίζε ζέζεσλ δηεπζπληψλ , επηκειεηψλ θαη εηδηθεπκέλσλ βνεζψλ. 

ηα πξσηνβάζκηα πκβνχιηα επηινγήο πξνεδξεχεη ν γηαηξφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν. 

3. Oη εθπξφζσπνη ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θνξέσλ νξίδνληαη κέζα ζε 

δέθα πέληε (15) κέξεο απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο 

θαη Πξφλνηαο. 

4. H ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη θαη 4νπ βαζκνχ θαη ε ζρέζε γάκνπ κε 

ηνλ ππνςήθην απνηειεί θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηα KEIOΠNI θαη ην κέινο νθείιεη λα 

δεηήζεη ηελ εμαίξεζε ηνπ απφ ηελ θξίζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζέζεσο. 

Άπθπο 7. Γεπηεξνβάζκην πκβνχιην Eπηινγήο. 

1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηάηαη Γεπηεξνβάζκην 

πκβνχιην Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ 
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Iδξπκάησλ θαη απνηειείηαη απφ: 

α) Tνλ Πξφεδξν ηνπ KE..Y. σο Πξφεδξν κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ην λφκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

β) Tνλ Πξφεδξν ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ην 

λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ) Έλαλ αλψηεξν δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Γηθαηνζχλεο. 

δ) Έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο θαη Πξφλνηαο. 

ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηδαθηηθνχ Eξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Iαηξηθψλ Tκεκάησλ 

ησλ AEI ηεο ίδηαο ή ζπγγεληθήο εηδηθφηεηαο κε ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ε 

θξίζε, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο θαη Πξφλνηαο κε θιήξν, απφ ην ζχλνιν 

ησλ εθπξνζψπσλ πνπ πξνηείλνπλ ηα Iαηξηθά Tκήκαηα ησλ AEI ηεο Xψξαο. 

αλ εηζεγεηήο ζην πκβνχιην ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ γηαηξφο, πνπ έρεη απνθηήζεη ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία έγηλε θξίζε πξηλ 15,10 ή 5 ρξφληα αληίζηνηρα γηα 

ηελ θξίζε ησλ δηεπζπληψλ, επηκειεηψλ ή εηδηθεπκέλσλ βνεζψλ. 

2. Tν B/ζκην πκβνχιην θξίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ θαηφπηλ ελζηάζεσο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ησλ Γεπηεξνβάζκησλ πκβνπιίσλ Kξίζεσο θαη επηινγήο Iαηξηθνχ θαη 

Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Tελ έλζηαζε αζθνχλ είηε νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. Γηαηξνί ή Oδνληνγηαηξνί ή ν 

Yπνπξγφο Yγείαο θαη Πξφλνηαο. 

H έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσο θαη επηινγήο 

ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αζθείηαη ζην δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνχιην, δελ αλαζηέιιεη ην δηνξηζκφ. (Tν εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 

ηνπ N. 2345/95). 

3. H παξάγξαθνο 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πκβνχιην ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

4. Tν πκβνχιην Eπηινγήο είλαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα 3/5 ησλ κειψλ 

ηνπο. 

(H παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 5 ηνπ N. 2345/95 (ΦEK A 213). 

5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιίσλ ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. 

6. Όηαλ πξφθεηηαη γηα θξίζε θαη επηινγή Oδνληνγηαηξψλ, φπνπ ζηα πκβνχιηα 

επηινγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ Iαηξηθνχ Tκήκαηνο θαη Iαηξηθψλ Φνξέσλ θαζψο θαη γηαηξψλ, 

ζπκκεηνρήο αλη απηψλ αληίζηνηρα εθπξφζσπνη Oδνληηαηξηθνχ Tκήκαηνο θαη 

Oδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ θαη Oδνληνγηαηξνί πνπ νξίδνληαη θαηά ηελ αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία. 
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Yπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος EΣY 

N.1397/83 (ΦEK A' 143/7-10-1983) 

"Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ" 

Άπθπο 24. 1. Oη ζέζεηο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ νπνηαζδήπνηε 

λνκηθήο κνξθήο θαη ησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θέληξσλ πγείαο, εθηφο 
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απφ ηα λνζνθνκεία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ A.E.I. ζπληζηψληαη σο ζέζεηο 

γηαηξψλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

2. Oη γηαηξνί απηνί είλαη κφληκνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ 

ηελ ηαηξηθή σο ειεχζεξν επάγγεικα ή νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα εθηφο απφ απηά 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπγγξαθηθή ή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα θαηέρνπλ 

νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζέζε. Eπίζεο απαγνξεχεηαη λα είλαη ηδηνθηήηεο 

ηδησηηθήο θιηληθήο ή θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο ή λα κεηέρνπλ ζε εηαηξείεο κε 

αληίζηνηρα αληηθείκελα". ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νδνληνγηαηξνί. 

(Tν κέζα ζε " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 10 αξζξ. 29 ηνπ 

N.1579/85). 

Άπθπο 25 παπ. 1. Kιάδνο γηαηξψλ E..Y. 

1. ην Yπνπξγείν Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηάηαη θιάδνο γηαηξψλ E..Y. 

(νη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 θαηαξγήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ N. 

2071/92). 

Άπθπο 26 παπ. 3. (νη ππφινηπνη παξαγξάθνη θαηαξγήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ N. 2071/92). 

3. Kαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε θάζε λνζνθνκείν δελ ηζρχνπλ ηα 

φξηα ειηθίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αιιά αξθεί γηα φιεο ηηο ζέζεηο νη 

ππνςήθηνη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ηα εμήληα ηξία (63) ρξφληα. Γηα ηηο ζέζεηο γηαηξψλ 

θέληξσλ πγείαο ην φξην ειηθίαο ησλ 63 εηψλ ηζρχεη έσο πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηνπ θέληξνπ πγείαο. 

Έιιελεο γηαηξνί, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ εξγάδνληαη ζε 

λνζνθνκείν ή επηζηεκνληθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο γηαηξψλ 

E..Y. αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα εμήληα ηξία (63) ρξφληα. 

(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 153 ηνπ N. 2071/92) 

Άπθπο 153 (Ν. 2071/92). Ζ αιεζήο έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1397/83 "Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο" φζνλ αθνξά ηα φξηα ειηθίαο γηα ηελ πξψηε θαηάιεςε ζέζεσλ 

γηαηξψλ ηνπ ΔΤ είλαη φηη σο πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ λνείηαη ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεσο. 

Άπθπο 27 παπ. 4 και 5. (νη παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 27 πνπ θαηαξγήζεθε ζην ζχλνιν 

ηνπ απφ ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92 επαλήιζαλ ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 

2256/94). 

Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο. 

4. Oη ππνςήθηνη γηαηξνί θξίλνληαη απφ ηα ζπκβνχιηα επηινγήο ηαηξηθνχ θαη 

νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N.1278/82. 

Γηα ηελ θξίζε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ιακβάλνληαη ππφςε: 

α) H ηαηξηθή πξνυπεξεζία (ζε λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ειεχζεξν 

επάγγεικα). 

β) Tν επηζηεκνληθφ έξγν θαη ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα. 

γ) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (σο εθπαηδεπηή ή εθπαηδεπνκέλνπ). 

(Tν εδάθην δ' δελ ηζρχεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N. 2256/94). 

ε) Oη εθζέζεηο ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 



Oη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ γηαηξψλ ζπληζηνχλ θξηηήξην ππεξνρήο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη επηινγή γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο, κφλν εάλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

αλαγλσξηζκέλα εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκνπο 

επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηελ Eιιάδα ή ζε μέλε ρψξα. Tα πεξηνδηθά απηά 

πξνζδηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y. 

Γηα ηνλ πξψην δηνξηζκφ ζην θιάδν γηαηξψλ E..Y. εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα α, β, γ 

θαη δ. Tα ζπκβνχιηα επηινγήο θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο, κε ηε ζεηξά 

αμηνιφγεζεο ηνπο, γηα θάζε ζέζε γηα ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα. Eάλ 

θξηζεί φηη δχν ππνςήθηνη έρνπλ ίζα πξνζφληα πξνηάζζεηαη θαηά ζεηξά: α) εθείλνο 

πνπ ππεξεηεί ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. β) εθείλνο πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε ζπλππεξέηεζεο ζπδχγνπ θαη γ) εθείλνο πνπ δηακέλεη ζην λνκφ πνπ 

βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν 5 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζπλερψο. H γ πεξίπησζε δελ ηζρχεη 

γηα ηνπο λνκνχο Aηηηθήο θαη ζεζζαινλίθεο. κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη 

Πξφλνηαο, ζε θάζε δηνξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ή ν επφκελνο, εθφζνλ 

ν πξνεγνχκελνο δελ απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ. Γε δηνξίδεηαη ν γηαηξφο πνπ α) δελ 

είλαη γξακκέλνο ζηα κεηξψα δεκνηψλ β) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή δελ έρεη λφκηκα απαιιαγεί γ) είλαη αλππφηαθηνο ή θαηαδηθαζκέλνο γηα 

ιηπνηαμία δ) έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε, ε) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ, θινπή, 

ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή 

δπζθήκηζε, δσξνδνθία, δφιηα ρξεσθνπία ή γηα εγθιήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηε 

πξνζηαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζη) δελ είλαη πγηήο. 

5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ πξνηάζεηο ησλ 

ηαηξηθψλ ηκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο ρψξαο θαη γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξεί λα 

θαηαηάζζνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ηεξαξρηθά ηα ζηνηρεία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ γηαηξψλ, φπσο: νη επηζηεκνληθνί ηίηινη, νη 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο ζε μέλα θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ή κεηεθπαίδεπζε ζηελ Eιιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, ν ρξφλνο άζθεζεο ηεο 

εηδηθφηεηαο, ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ χπαηζξν, ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άπθπο 28. (Kαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92) 

Άπθπο 29. (Kαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92) 

Mιζθολόγιο 

Άπθπο 30. 1. Γηα ηνπο γηαηξνχο E..Y. θαζνξίδεηαη εηδηθφ κηζζνιφγην αλάινγα κε ην 

βαζκφ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζ' απηφλ σο εμήο: 

Bαζκφο Xξφληα ππεξεζίαο 

 0-3 3-6 6-9 

Bνεζφο 35.000 40.000 45.000 

Eπηκειεηήο B' 60.000 65.000 70.000 

Eπηκειεηήο A' 75.000 80.000 85.000 

Γηεπζπληήο 95.000 110.000 130.000 



2. ηνχο γηαηξνχο E..Y. ρνξεγνχληαη νη αθφινπζεο κεληαίεο απνδεκηψζεηο θαη 

επηδφκαηα: 

α) ζηνπο βνεζνχο 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο, δαπάλεο θίλεζεο 

ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ εηνηκφηεηα έθηαθησλ 

αλαγθψλ 

β) ζηνπο επηκειεηέο B' 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 15.000 

δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ εηνηκφηεηα θάιπςεο αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

γ) γηα ηνπο επηκειεηέο A' 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 20.000 

δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επαγγέικαηνο 

θαη ηελ εηνηκφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθφ 

έξγν θαη 

δ) γηα ηνπο δηεπζπληέο 12.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 25.000 

δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο, ηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 

θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Oη απνδεκηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο. 

3. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N. 1256/1982 (ΦEK 65) δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

4. Γηα ηνπο γηαηξνχο E..Y. θαηαξγνχληαη φια ηα επηδφκαηα εθηφο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ. Eπίζεο θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Γ. 

3623/1956 (ΦEK 277). ηνπο γεληθνχο γηαηξνχο ησλ θέληξσλ πγείαο κε αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηνπο νηθνγεληαθνχο ησλ θέληξσλ πγείαο αζηηθψλ πεξηνρψλ 

θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα πεξίζαιςε αζζελψλ 

ζην ζπίηη, εθηφο ηεο έδξαο ηνπ θέληξνπ πγείαο ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ 24σξεο 

εηνηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

5. Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γηαηξψλ εθαξκφδεηαη ε απηφκαηε ηηκαξηζκηθή 

αλαπξνζαξκνγή. 

6. Γηα θάζε πέληε (5) ρξφληα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαη γηα κέρξη πέληε 

πεληαεηίεο, ρνξεγείηαη ζε φζνπο δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο γηαηξψλ E..Y. θαηά ηελ 

πξψηε πιήξσζή ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ πξνζαχμεζε πέληε ηνηο 

εθαηφ (5) πνπ ππνινγίδεηαη ζην αξρηθφ θιηκάθην κηζζνχ θάζε βαζκν. 

7. ηνχο βνεζνχο θαη επηκειεηέο B' θαη A', πνπ ζπκπιεξψλνπλ ελλέα (9) ρξφληα 

ππεξεζίαο ζηνλ ίδην βαζκφ θαη δελ εμειίζζνληαη ζηνλ ακέζσο επφκελν, ρνξεγείηαη 

επίδνκα πνιπεηνχο παξακνλήο ζηνλ ίδην βαζκφ 2% γηα θάζε ζπκπιεξσκέλε ηξηεηία 

κεηά ηα ελλέα ρξφληα θαη έσο επηά (7) ηξηεηίεο, πνπ ππνινγίδεηαη ζην αξρηθφ 

θιηκάθην θάζε βαζκνχ (0-3). 

8. ηνπο κφληκνπο γηαηξνχο ησλ θέληξσλ πγείαο κε αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ 24σξεο εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

λφκνπ απηνχ, ρνξεγείηαη πξνζαχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, σο εμήο: 

α) ε πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο πεξηνρέο A θαηεγνξίαο. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) 

αλαδξνκηθά γηα φιν ην δεχηεξν ρξφλν. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) αλαδξνκηθά 

γηα φιν ην δεχηεξν ρξφλν. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ, ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) αλαδξνκηθά γηα 

φιν ηνλ ηξίην ρξφλν θαη  



β) ε πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο πεξηνρέο B' θαηεγνξίαο. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ νθηψ ηνηο εθαηφ 8% αλαδξνκηθά γηα φιν ην 

ρξφλν. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) αλαδξνκηθά 

γηα φιν ην ρξφλν. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) αλαδξνκηθά γηα φιν 

ηνλ ηξίην ρξφλν θαη 

Γηα θάζε έλα ζπκπιεξσκέλν ρξφλν, κεηά ηα ηξία ρξφληα, είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ 

(25%) αλαδξνκηθά. 

Άπθπο 31. Eθπαίδεπζε γηαηξψλ. 

1. ην KE..Y. ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N. 

1278/1982 επηηξνπή εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο γηαηξψλ. Tν KE..Y. κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο απηήο: 

α) Eηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ, δηαρσξηζκφ ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ησλ ηαηξηθψλ 

θαη νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. 

β) Eθηηκά ηηο αλάγθεο θαη γλσκνδνηεί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ γηαηξψλ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά εηδηθφηεηα. 

γ) Kαηαξηίδεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ θαη 

θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κνλάδσλ, πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο, ην ρξφλν εθπαίδεπζεο θαηά εηδηθφηεηα ζε θάζε 

λνζνθνκείν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηφ γηαηξψλ. 

δ) Kαηαξηίδεη εληαίν πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ, ησλ άιισλ 

επηζηεκφλσλ ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ινηπψλ 

επαγγεικάησλ πγείαο. H εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζπληνλίδεηαη, θαηά 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, απφ ηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή εθπαίδεπζεο, πνπ 

ζπληζηάηαη ζε θάζε ΠE..Y., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λφκνπ απηνχ θαη πινπνηείηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θάζε λνζνθνκείνπ. 

ε) Δγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεξαξρεί, επνπηεχεη, ζπληνλίδεη, αμηνπνηεί ηελ 

εθηέιεζε θαη απφδνζή ηνπο. 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΚΔ..Τ. νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο έσο ηελ έθδνζε ηνπ παξαπάλσ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. 

(Σα άξζξα 32, 33 θαη 35 θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 2071/92. Σν άξζξν 

34 παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην "Πεηζαξρηθά γηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ"). 

Άπθπο 36.Λχζε ππεξεζηαθήο ζρέζεο. 

1. Ζ ππεξεζηαθή ζρέζε ησλ γηαηξψλ Δ..Τ. ιχλεηαη κε ην ζάλαην, ηελ έθπησζε, ηελ 

απνδνρή παξαίηεζεο ή ηελ απφιεζή ηνπο. 

2. Έθπησζε γίλεηαη απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπ γηαηξνχ 

γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ λφκνπ 

απηνχ ή ζε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Ζ απψιεηα ηεο ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο ζπλεπάγεηαη έθπησζε ηνπ γηαηξνχ, αθνχ βεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή. Ζ έθπησζε ζε θάζε πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο. 

2. Οη γηαηξνί έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο παξαίηεζεο. Ζ παξαίηεζε ππνβάιεηαη 



γξαπηά ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ε ιχζε ηεο ππεξεζηαθήο ζρέζεο 

επέξρεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα δχν 

κελψλ ε παξαίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα δχν κελψλ ε παξαίηεζε 

ζεσξείηαη φηη έγηλε απνδεθηή θαη ιχλεηαη απηνδίθαηα ε ππεξεζηαθή ζρέζε. 

4. Οη γηαηξνί απνιχνληαη κφλν: 

α) Με ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηεο νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο 

άδεηαο. 

β) Γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη 

ηα φξγαλα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

γ) Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηε 

ζπκπιήξσζε 35 ρξφλσλ άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

5. Ζ απνδνρή παξαίηεζεο θαη ε απφιπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο. 

Άπθπο 37. Καηάξγεζε ζέζεσλ. 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη φιεο νη ζέζεηο ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πιελ ησλ εηδηθεπνκέλσλ, νξγαληθέο ή κε, κφληκεο ή κε ζεηεία, κε 

ζχκβαζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ησλ λνζνθνκείσλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ θαη ησλ 

λνζνθνκείσλ ππεξεζηψλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ. Θέζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο 

ινγίδεηαη θαη ε πξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπλεξγαζία 

ζηα λνζνθνκεία ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην δεκφζην. 

2. Οη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη, εμαθνινπζνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην λνζνθνκείν έσο ηε ζχζηαζε θαη πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ γηαηξψλ Δ..Τ. θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη έμε (6) κήλεο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη γηα έλα αθφκε εμάκελν. Ζ εκεξνκελία απνρψξεζεο νξίδεηαη κε 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. ηνπο γηαηξνχο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή εμαθνινπζεί 

λα θαηαβάιεηαη σο απνδεκίσζε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ. 

(Σν άξζξν 38 παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο). 

(Σν άξζξν 39 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 2071/92). 

Άπθπο 40. Απαζρφιεζε εθηφο ζέζεο. 

(Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 2071/92). 

2. Mε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζηνπο 

γηαηξνχο E..Y. ε κεξηθή απνρή ζπφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κεξηθή παξνρή 

παξφκνησλ ππεξεζηψλ ή γηα εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ σο αηξεηψλ κειψλ δηνίθεζεο 

αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα θαη γηα νξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ θαηά 

εβδνκάδα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο ηξείο (3). 

3. H θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιεπνκέλε ππεξεζία 

γηαηξνχ ηνπ EY απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα ηε κηζζνινγηθή γεληθά 

θαηάηαμε, ηε ιήμε κηζζνχ θαη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ. 

(H παξ. 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 156 ηνπ N. 2071/92). 

4. Oη γηαηξνί θαη νη νδνληνγηαηξνί ηνπ Eζληθνχ πζηήκαηνο Yγείαο δελ έρνπλ ην 

θψιπκα ή ην αζπκβίβαζην ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ N. 1065/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1270/1982. 

(Mε ην άξζξν 79 ηνπ N. 2071/92 πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ πξνζηέζεθε θαη 

παξάγξαθνο 5). 



Y.A. 17653/1984 (Yγείαρ και Ππόνοιαρ) 

(ΦEK B 849/3-12-1984) 

Iεπάπσηζη κπιηηπίυν κπίζηρ και ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ςποτηθίυν για 

θέζειρ ηος κλάδος γιαηπών E.Σ.Y. 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Tηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

46 ηνπ Nφκνπ 1397/1983 "Eζληθφ χζηεκα Yγείαο". 

2) Tν έγγξαθν καο 3398/2-5-1984. 

3) Tα έγγξαθα α) 1099/22-6-84 ηεο ρνιήο Eπηζηεκψλ Yγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ β) 6775/5-7-1984 ηνπ Tκήκαηνο Iαηξηθήο ηνπ Eζληθνχ θαη Kαπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ γ) 6497/5-7-1984 ηεο ρνιήο Eπηζηεκψλ Yγείαο 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δ) 2889/3267/84 ηνπ Tκήκαηνο Iαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη 

4) Tε γλψκε ηνπ KE..Y, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ απφθαζε 1/16εο Oινκ./7-9-1984 

ηεο νινκειείαο ηνπ, απνθαζίδνπκε: 

Άπθπο 1. 1. Tα θξηηήξηα θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ζέζεηο θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ N. 1397/83 "Eζληθφ χζηεκα Yγείαο" ζηηο πεξηπηψζεηο α,β,γ θαη δ θαζψο θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, θαηαηάζζνληαη 

ηεξαξρηθά θαη εθηηκνχληαη κε βάζε εηδηθνχο ζπληειεζηέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηελ απφθαζε απηή. 

2. H αμηνινγηθή εθηίκεζε κε ηνπο νξηδφκελνπο ζπληειεζηέο, ησλ πξνζφλησλ θάζε 

ππνςεθίνπ γίλεηαη κε πνζνζηά θαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε. 

Tν αλψηαην φξην πνζνζηψλ γηα θάζε ζέζε είλαη εθαηφ (100). 

O ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε ζέζε, ηα 

πεξηζζφηεξα ζην ζχλνιν πνζνζηά ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην 

(100%). Γειαδή ζε θάζε ζέζε ν πξψηνο ζε πνζνζηά εθηίκεζεο ππνςήθηνο ζεσξείηαη 

φηη ζπγθεληξψλεη ην 100%. 

Oη ππφινηπνη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ 

αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνζηψλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ πνζνζηψλ ηνπ πξψηνπ. 

H αλαθνξά ζηε ζπγθξηηηθή απηή πνζνζηηαία αλαινγία δελ απνηειεί απφιπηε 

βαζκνινγηθή αμηνιφγεζε, αιιά ην κέηξν γηα ηελ αξηζκεηηθή θαηάηαμε ζηελ 

αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε. 

Άπθπο 2. 1. Tα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ N. 1397/83 

κε ζηνηρεία α, β, γ, θαη δ θξηηήξηα ηεξαξρνχληα ζηελ αθφινπζε πνζνζηηαία αλαινγία 

θαηά βαζκφ ζέζεο. 

 Γ/ληήο Δπηκ. Α' Δπηκ. Β' 

α) H ηαηξηθή πξνυπεξεζία: (ζε λνζνθνκεία, 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ειεχζεξν επάγγεικα) 

 50% 55% 60% 

β) Tν επηζηεκνληθφ έξγν θαη ε Eπηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα: 

 25% 23% 20% 

γ) H εθπαηδεπηθή δξαζηεξηφηεηα (σο εθπαηδεπηή ή 



εθπαηδεπφκελνπ) 

 15% 12% 10% 

δ) H αμηνζεκείσηε θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε 

 10% 10% 10% 

 100% 100% 100% 

Tα πνζνζηά απηά είλαη ην αλψηαην φξην πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο ζε 

θάζε αληίζηνηρε ελφηεηα θξηηεξίσλ. 

Aλ απφ επίζεκα ζηνηρεία πξνθχπηεη αξλεηηθή θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε 

αθαηξνχληαη κέρξη θαη δέθα (10) κνλάδεο απφ ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ, πνπ 

ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο. 

Άπθπο 3. Tα πξνζφληα θάζε ππνςεθίνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαζεκηά απφ ηηο 

παξαπάλσ ηέζζεξηο ελφηεηεο θξηηεξίσλ, αμηνινγνχληαη σο εμήο: 

A' Πποϋπηπεζία: H πξνυπεξεζία ηνπ θξηλφκελνπ αμηνινγείηαη πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά. Tν ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ε πξνυπεξεζία, 

φπσο νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαηαλέκεηαη: 

 Πνζνζηά Πνηνηηθά χλνιν 

Γηεπζπληέο 30% 20% 50% 

Δπηκειεηέο Α' 35% 20% 55% 

Δπηκειεηέο Β' 40% 20% 60% 

Γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη πξνθεξπρζεί σο ζέζεηο εηδηθψλ κνλάδσλ ε 

θαηαλνκή δηαθνξνπνηείηαη σο εμήο: 

 Πνζνζηά Πνηνηηθά χλνιν 

Γηεπζπληέο 20% 30% 50% 

Δπηκειεηέο Α' 20% 35% 55% 

Δπηκειεηέο Β' 25% 35% 60% 

A1. Πνζνηηθή αμηνιφγεζε πξνυπεξεζίαο: 

Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ζπκπιεξσκέλν 

εμάκελν κε ηνπο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο: 

α) Kάζε ζπκπιεξσκέλν εμάκελν απφ ηε ιήςε άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

κέρξη ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

ζέζεο, πνπ θξίλεηαη ν ππνςήθηνο, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 0,2. 

β) Kάζε ζπκπιεξσκέλν εμάκελν θαη κέρξη ην αλψηαην, ζαξάληα εμάκελα γηα ζέζεηο 

Γ/ληή, δεθαηέζζεξα (14) γηα ζέζεηο Eπηκειεηή A' θαη νθηψ (8) γηα ζέζεηο Eπηκειεηή 

B', απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ηεο απαηηνχκελεο γηα ηε ζέζε εηδηθφηεηαο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ηαηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ 

πνιιαπιαζηάδεηαη: 

Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζην ειεχζεξν επάγγεικα κε ηνλ ζπληειεζηή 0,3. 

Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηεο Πεξίζαιςεο ηνπ Γεκνζίνπ, 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη νξγαληζκψλ θνηλσθεινχο ραξαρηήξα, κε ην 

ζπληειεζηή 0,5. 



ηελ πεξίπησζε απηή, σο πξνυπεξεζία λνείηαη απηή πνπ έρεη δηαλπζεί κε εμαξηεκέλε 

ππαιιειηθή ζρέζε εξγαζίαο. Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζε Nνζνθνκεία νπνηαζδήπνηε 

βαζκίδαο θαη λνκηθήο κνξθήο κε ζπληειεζηή 0,8. 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ιηγφηεξν απφ έλα εμάκελν πξνυπεξεζίαο κεηά ηε 

ιήςε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζέζε, αλαγλσξίδεηαν πιαζκαηηθά 

φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα εμάκελν πξνυπεξεζίαο. 

γ) Γηα ηνπο Oδνληνγηαηξνχο ν ζπληειεζηήο λνζνθνκεηαθήο πξνυπεξεζίαο 0,8 ηζρχεη 

κφλν γηα ζέζεηο ησλ γλαζνρεηξνπξγηθψλ ηκεκάησλ, νδνληνγηαηξψλ παηδηαηξηθψλ 

λνδνθνκείσλ θαη παηδννδνληηάηξσλ Γεληθψλ Nνζνθνκείσλ θαη γηα ηελ πξνυπεξεζία 

πνπ έρεη δηαλπζεί ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε γηα ηελ πξνυπεξεζία ησλ Oδνληνγηαηξψλ ηζρχεη γεληθφο 

ζπληειεζηήο 0,3. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη παξάιιειε πξνυπεξεζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (π.X. παξάιιειε πξνυπεξεζία ζε Nνζνθνκείν θαη 

ζην ηδησηηθφ επάγγεικα) αμηνινγείηαη κφλν ε πξνυπεξεζία πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν 

ζπληειεζηή. 

A2. Πνηνηηθή αμηνιφγεζε πξνυπεξεζίαο: 

H πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο γίλεηαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 

ηεο ίδηαο ζέζεο. O ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα 

πεξηζζφηεξα πνζνζηά, ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην πνζνζηψλ πνπ 

νξίδεηαη θαηά βαζκφ ζέζεο γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο. 

Γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυνεξεζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

α) O βαζκφο ηεο ζέζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ε πξνυπεξεζία ζε λνζνθνκείν ή ζε 

αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

β) H εξγαζία κεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ζε Kέληξα ηεο αιινδαπήο (Nνζνθνκεία, 

Eξεπλεηηθά Kέληξα θ.ι.π.), εθφζνλ ν θξηλφκελνο ππεξέηεζε ζε απηά σο έκκηζζνο ή 

σο ππφηξνθνο επηζήκσλ πξνγξακκάησλ Kξαηηθψλ θνξέσλ ή θνηλσθεινχο 

ραξαρηήξα ηδξπκάησλ. 

γ) H εηδηθή εκπεηξία ή ε εμάζθεζε ζε εμεηδηθεπκέλα Kέληξα ή Eηδηθά Nνζνθνκεία. 

ην ζηνηρείν απηφ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο Eηδηθψλ 

λνζνθνκείσλ (παηδηαηξηθψλ, αληηθαξθηληθψλ, ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π.). 

Tν ζηνηρείν απηφ εθηηκηέηαη επίζεο ηδηαίηεξα θαη θαηά πξψηνλ έλαληη ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνυπεξεζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γαη επηινγή 

ππνςεθίσλ πνπ ζα πιαηζηψλνπλ Eηδηθά Γηαγλσζηηθά ή Θεξαπεπηηθά Tκήκαηα 

Γεληθψλ λνζνθνκείσλ, πνπ ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ 

απαηηεί αληίζηνηρε εκπεηξία θαη εμάζθεζε (π.ρ. κνλάδεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο 

θ.ι.π.) Γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηκεκάησλ απηψλ εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ν 

εθπξφζσπνο ζε απηφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Nνζνθνκείνπ. 

δ) Eάλ πξφθεηηαη γηα επηινγή ππνςεθίσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζέζεηο θνξπθήο ζε θάζε 

εηδηθφηεηα (π.ρ. Γηεπζπληψλ ή Eπηκειεηψλ A', πνπ ζα είλαη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ, 

φηαλ δελ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ζέζε Γ/ληή, ή κνλαδηθψλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, 

δειαδή φηαλ πξνβιέπεηαη κφλν κία ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα) 

ζπλεθηηκηέηαη θαη αμηνινγείηαη ε εκπεηξία θαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θιηληθψλ κνλάδσλ, 

εξγαζηεξίσλ, εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ηκεκάησλ εθεκεξίδαο θ.ι.π. ηδηαίηεξα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ηθαλφηεηα ζε ζέκαηα γξήγνξεο θαη ζπληνληζκέλεο δηαθίλεζεο 

θαη λνζειείαο ησλ αξξψζησλ (κείσζε ρξφλνπ λνζειείαο θ.ι.π.) 

ε) Eάλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο πνπ κε ηελ απφθαζε πξνθήξπμήο ηνπο πξνβιέπεηαη φηη 

κπνξνχλ λα ηηο δηεθδηθήζνπλ γηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ 



ηελ εηδηθφηεηά ηεο ζέζεο ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο έλαληη ησλ ππνςεθίσλ κε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα 

(π.ρ. γηα ηηο ζέζεηο αηκνηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηελ εηδηθφηεηα 

ηνπ αηκαηνιφγνπ πξνεγείηαη ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ έρεη ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ κηθξνβηνιφγνπ). 

H ππεξνρή απηή δελ ηζρχεη αλ ν ππνςήθηνο κε ηε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα έρεη 

πξνυπεξεζία ζε κνλάδα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία θξίλεηαη 

(π.ρ. αλ ν κηθξνβηνιφγνο ππνςήθηνο γηα ζέζε Aηκαηνινγηθνχ Eξγαζηεξίνπ έρεη 

πξνυπεξεζία ζε Aηκαηνινγηθφ Eξγαζηήξην, δελ ηζρχεη έλαληη απηνχ ην θξηηήξην ηεο 

ππεξνρήο ηνπ Aηκαηνιφγνπ ππνςεθίνπ). 

ζη) Eάλ γηα ηηο ζέζεηο θνξπθήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ, ππάξρνπλ 

πνιινί ππνςήθηνη πνπ ηζνδπλακνχλ ζηα ζηνηρεία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη απφ ηα πνζνζηά ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ζα εμαξηεζεί ε 

ηειηθή αμηνιφγεζε θαηάηαμε (ζεηξά) ησλ ππνςεθίσλ, ηα πκβνχιηα, θαινχλ ηνπο 

ππνςήθηνπο απηνχο (ηζνδχλακνπο ή ζρεδφλ ηζνδχλακνπο) ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 

μερσξηζηά ηνλ θαζέλα, γηα λα κνξθψζνπλ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθή 

άπνςε ζε φηη αθνξά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο θάζε ππνςεθίνπ. 

B' Eπιζηημονική δπαζηηπιόηηηα. H εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη κε βάζε θαη αθφινπζα ζηνηρεία θαη ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή πνζφζησζεο γηα θαζέλα απφ απηά. 

α) Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ έρεη εγθξηζεί ή έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία 

παξαδνρήο (παξαδεθηφλ), κε ζπληειεζηή 3%. 

β) Yθεγεζία πνπ έρεη εγθξηζεί, κε ζπληειεζηή 5% γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ θαη 3% γηα 

ζέζεηο επηκειεηψλ A'. 

Γηα ζέζεηο επηκειεηψλ B' ην ζηνηρείν ηεο Yθεγεζίαο δελ αμηνινγείηαη. 

γ) πκκεηνρή ζε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ή ζε άιιεο επηζηεκνληθέο 

εθδειψζεηο, φπσο ζπκπφζηα, εηζεγήζεηο επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα 

(Eιιεληθά ή δηεζλή) θαη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα. 

ηελ αμηνιφγεζε ππεξέρεη ε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Aλάκεζα ζε ππνςήθηνπο κε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα εθηηκηέηαη 

ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπγγξακκάησλ. 

Tα ζηνηρεία απηά δίλνπλ ζηνλ ππνςήθην κέρξη 5% ζπλνιηθά θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζπγθξηηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο θάζε ζέζεο. O ππνςήθηνο πνπ ππεξέρεη ζπγθξηηηθά 

ζπγθεληξψλεη ην 5%, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην αλψηαην απηφ πνζνζηφ λα ην 

ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη. Oη ππφινηπνη ππνςήθηνη ηεο ζέζεο 

ζπγθεληξψλνπλ αλάινγν κεηαμχ ηνπο ζπγθξηηηθά πνζνζηφ. 

δ) O Bαζκφο ηνπ πηπρίνπ, κε ζπληειεζηή 2% γηα ην "άξηζηα" , 1% γηα ην "ιίαλ 

θαιψο" θαη 0% γηα ην θαιψο. 

O ππνςήθηνο, απφθνηηνο Iαηξηθήο ρνιήο ηεο αιινδαπήο πνπ ηα πηπρία ηεο δελ 

αλαγξάθνπλ βαζκφ ή επίδνζε ζπγθεληξψλνπλ γεληθά 1%. Eάλ φκσο ζηελ ηειηθή 

αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζέζεο, ν ππνςήθηνο απηφο πζηεξεί ησλ 

ζπλππνςεθίσλ ηνπ πνπ ρνξεγνχληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο θαηά 1% κφλν ηφηε ην 

πνζνζηφ ηνπ πηπρίνπ δελ πξνζηίζεηαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

ε) πκκεηνρή ζε εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

αλαγλσξηζκέλα θαη εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Nφκνπ 1397/83 απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Tν ζηνηρείν απηφ αμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζέζεο θαη 

δίλεη κέρξη θαη 10% γηα θάζε ππνςήθην. O ππνςήθηνο πνπ θξίλεηαη φηη ππεξέρεη 



έλαληη ησλ άιισλ ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην απηφ φξην (10%), ρσξίο λα 

απνθιείεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ ην πνζνζηφ απηφ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη. 

Γηα ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ εξγαζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε 

θχξηα ε πνηφηεηα ηνπο θαη βαξχλεη ζηελ εθηίκεζε ην επίπεδν ησλ πεξηνδηθψλ, ζηα 

νπνία δεκνζηεχνληαη. H δεκνζίεπζε ησλ εξγαζίσλ ζε δηεζλνχο επηπέδνπ πεξηνδηθά 

θαζψο θαη ε χπαξμε βηβηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ (CITATION INDEX) ζηηο εξγαζίεο 

απηέο, ζπληζηνχλ θξηηήξην ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ εξγαζηψλ. 

Eξγαζίεο ππφ δεκνζίεπζε δε ιακβάλνληαη ππφςε εθηφο θη αλ ζπλνδεχνληαη απφ 

βεβαίσζε ή επηζηνιή ηνπ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ φηη ε εξγαζία έρεη γίλεη δεθηή γηα 

δεκνζίεπζε. 

Γ' Eκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα: H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθξίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Nφκνπ 13-7/83, ζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, σο εθπαηδεπνκέλνπ θαη ζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο 

εθπαηδεπηή θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε σο εμήο: 

α) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο εθπαηδεπφκελνπ δίλεη πνζνζηφ, 

γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ κέρξη 10% θαη γηα ηηο ζέζεηο Eπηκειεηψλ A θαη B κέρξη 8%. 

ηε πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη: 

H εθπαίδεπζε κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ηεο αιινδαπήο 

(έκκηζζα ή άκηζζα). 

H παξαθνινχζεζε ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ, κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ 

πνπ νξγαλψζεθαλ απφ επηζηεκνληθνχο θνξείο (Iαηξηθέο Eηαηξείεο, Iαηξηθνχο 

πιιφγνπο θ.α.) 

H εθπαίδεπζε (άζθεζε) γηα ηε ιήςε εηδηθφηεηαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

O ηίηινο άιιεο ή άιισλ εηδηθνηήησλ εθηφο απφ εθείλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο Yγεηνλνκηθήο ρνιήο Aζελψλ, 

αμηνινγείηαη ζαλ ζηνηρείν εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, σο 

εθπαηδεπνκέλνπ. 

β) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο εθπαηδεπηή, δίλεη πνζνζηφ 

κέρξη 5% γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ, κέρξη 4% γηα ηηο ζέζεηο Eπηκειεηψλ A' θαη κέρξη 

2% γηα ηηο ζέζεηο επηκειεηψλ B'. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθηηκηέηαη ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ζηε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ηαηξψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηα πξνγξάκκαηα απηά λα 

έρνπλ θαηαξηηζζεί θαη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηδίθεπζε γηαηξψλ θαη ζε άιιεο 

αληίζηνηρεο Kιηληθέο ή Nνζνθνκεία. 

Aλ πξφθεηηαη γηα επηινγή ππνςεθίσλ, πνπ ζα πιαηζηψζνπλ εηδηθέο κνλάδεο ή 

ηκήκαηα κε εηδηθφ ραξαρηήξα, πνπ παξέρνπλ εμηδηθεπκέλε λνζειεία, ηπρφλ εηδηθή 

κεηεθπαίδεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθή κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηνλ εηδηθφ 

ραξαρηήξα ησλ κνλάδσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, εθηηκηέηαη σο ζηνηρείν ππεξνρήο γηα ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ. 

Γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηνλ εηδηθφ ραξαρηήξα ησλ κνλάδσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, 

εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ν εθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Nνζνθνκείνπ. 

H αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

(εθπαηδεπνκέλνπ θαη εθπαηδεπηή) ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζέζεο. O 

ππνςήθηνο πνπ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ππεξέρεη ησλ άιισλ 

ζπλππνςεθίσλ ηνπ ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην πνζνζηφ, φπσο θαζνξίδεηαη παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ην 

θαηά πεξίπησζε αλψηαην πνζνζηφ. Oη ππφινηπνη ζπγθεληξψλνπλ αλάινγα κε ηε 



ζπγθξηηηθή δηαθνξά ηνπο πξνο ηνλ πξψην. Oη ππνςήθηνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ 

θαλέλα ζηνηρείν εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ παίξλνπλ θαλέλα πνζνζηφ. 

Aξιοζημείυηη Kοινυνική πποζθοπά και δπάζη. {εκ: ην θξηηήξην απηφ 

θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2256/94}. ε έλα ζπγθξνηεκέλν θαη 

αλαπηπγκέλν Eζληθφ χζηεκα Yγείαο ε επξχηεξε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

γηαηξνχ ζα απνηειεί ηελ νπζία ηνπ ξφινπ ηνπ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζα 

απνηηκάηαη ε δηάξθεηα ν ηξφπνο θαη ε απφδνζε ηεο δνπιείαο ηνπ. 

Mέζα φκσο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ην θξηηήξην απηφ κε ηε παξαπάλσ δηεπθξίλεζε 

φζνλ αθνξά ηνλ ηίηιν πνπ αληηθεηκεληθνπνηείηαη κε βάζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) Eθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. 

β) Yπεξεζία ζε Aγξνηηθά Iαηξεία θαη Yγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο ζε άγνλεο θαη 

πξνβιεκαηηθέο θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ πκβνπιίνπ Eπηινγήο πεξηνρέο. 

γ) πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακάησλ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 

δ) πκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ γηαηξψλ, ηαηξηθψλ 

ζπιιφγσλ, επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ηξηκειείο επηηξνπέο 

ησλ γηαηξψλ ζηα Nνζνθνκεία. Tν ζηνηρείν απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα φζνπο 

ζπκκεηείραλ ζε δηνξηζκέλεο δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Γηθηαηνξίαο (1967-1974), θαζψο θαη γη απηνχο πνπ ήζαλ αηξεηά κέιε ζηηο δηνηθήζεηο 

ησλ νξγάλσλ απηψλ πξηλ απφ ηελ 21 Aπξίιε 1967 θαη δηαηεξήζεθαλ ζε απηά θαη 

κεηά ηελ δηθηαηνξία. 

ε) απνδεδεηγκέλε απφ επίζεκα ζηνηρεία ζπκκεηνρή ζηελ Eζληθή Aληίζηαζε θαη ζηνλ 

αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαηά ηελ πεξίνδν 1967-1974. 

ην αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφιπζε, ε δίσμε θαη ε ζηξάηεπζε 

ησλ θνηηεηψλ, ζηελ πεξίνδν απηή γηα ιφγνπο αληίζεζεο πξνο ην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο.Tα ππφ α. β.γ. θαη δ ζηνηρεία ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθά κέρξη 5% θαη ην 

ππφ ε ζηνηρείν κέρξη 5% ζχλνιν 10% Tν θξηηήξην ηεο αμηνζεκείσηεο θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο θαη δξάζεο αμηνινγείηαη αξλεηηθά θαη αθαηξνχληαη δέθα (10) κνλάδεο 

απφ ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο, αλ ζπληξέρνπλ: 

α) Tειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ ησλ Iαηξηθψλ 

πιιφγσλ πξν ηεο 21-4-1967 ή κεηά ηελ 24-7-1974 θαη 

β) Kαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εθηάθησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε ηεο 24-7-1974 γηα πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο δηθαηνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε θάζε θσιχκαηνο, πνπ απνξξέεη απφ 

ηηο θαηαδηθαζηηθέο απηέο απνθάζεηο γηα δηνξηζκφ ζε δεκφζηα ζέζε. 

Άπθπο 4. 1.Όπνπ ππάξρεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε πνζνζηά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πνζνζηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην πνπ 

ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην πνζνζηψλ ζε θάζε πείξπησζε, αθνινπζείηαη ε 

αξηζκεηηθή απιή κέζνδνο ησλ ηξηψλ: 

Παξάδεηγκα: 

ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ππνςεθίσλ γηα ζέζε Γηεπζπληή ν 

πξψηνο ζπγθξηηηθά ζπγθεληξψλεη 20% ν δεχηεξνο 15% θαη ν ηξίηνο 10%. 

O πξψηνο ππνςήθηνο κε ην 20% ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην 30% πνπ είλαη ην 

αλψηαην φξην ζηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο γηα ζέζε Γ/ληή. 

Γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη ν δεχηεξνο κε ην 15 % ζε ζρέζε 

κε ηνλ πξψην, εθαξκφδνπκε ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ. Γειαδή: 

άξα ν δεχηεξνο ζεσξείηαη φηη παίξλεη 22,5% θαη ν ηξίηνο: 

20 30 



15 X 

30 X (15:20) = 450:20 = 22,5 

άξα ν ηξίηνο παίξλεη 15%. 

20 30 

15 X 

30 X (10:20) = 300:20 = 15 

Kαηά ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνπκε ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο 

θαη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ζε ζρέζε κε ην 100% πνπ ζπγθεληξψλεη εθείλνο 

αζξνηζηηθά παίξλεη ηα πεξηζζφηεξα πνζνζηά θαη ζηηο ηέζζεξξηο ελφηεηεο θξηηεξίσλ 

(α, β, γ, δ.). 

Παξάδεηγκα 

Γηα κηα ζέζε Γ/ληή ππάξρνπλ 4 ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα γηα λα 

θξηζνχλ. 

Tνπο ππνςήθηνπο απηνχο ηνπο νλνκάδνπκε A,B,Γ,Γ. 

Aο ππνζέζνπκο φηη νη ππνςήθηνη απηνί ζπγθεληξψλνπλ θαηά ελφηεηα ηα παξαθάησ 

πνζνζηά: 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Α Β Γ Γ 

α) 

Πξνυπεξεζία 38% 50% 40% 30% 

β) 

Δπηζηεκνληθφ 

έξγν θαη επηζ. 

δξαζηεξηφηεηα 25% 20% 18% 23% 

γ) 

Δθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 12% 

2. Oη ππεξεληνχληεο κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη νη γηαηξνί, νη νπνίνη 

έρνπλ θξηζεί επηηπρψο λα 

θαηαιάβνπλ ζέζε,πξηλ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

είλαη κφληκνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί. 

Θέζεηο γηαηξψλ E..Y. πνπ έρνπλ 

πξνθεξπρζεί θαη δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

επηινγήο, επαλαπξνθεξχζζνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

3. Oη παξαπάλσ κφληκνη γηαηξνί 

είηε ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο 

ζέζεηο είηε ζε πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ 

ηελ ηαηξηθή ή νδνληηαηξηθή σο   



ειεχζεξν επάγγεικα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα 

εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ζπγγξαθηθή, θαιιηηερληθή ή 

δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη λα 

θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε ή άιιε 

δεκφζηα ή ηδησηηθή ζέζε, πιελ 

εθείλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαη' 

εμαίξεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

4. Oη ηαηξνί πνπ δηνξίδνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y. πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί επί 

ζεηεία θαη ηζρχνπλ γη' απηνχο νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ κφλν ζε φηη αθνξά 

ηελ άζθεζε ειεχζεξνπ ή άιινπ 

επαγγέικαηνο. 

5. Oη γηαηξνί, πνπ δηνξίδνληαη ζε 

ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα επί 

ζεηεία θαη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 

εηεξναπαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ηεο ηαηξηθήο ή ην δηθαίσκα 

δηαηεξήζεσο ηδησηηθνχ ηαηξείνπ ή 

νδνληηαηξείνπ. 

6. (Ζ παξ. απηή θαηαξγήζεθε κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 

2194/94 (ΦΔΚ Α' 34). 

7. Oη γαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαη νη γηαηξνί 

ζχκβνπινη λνζνθνκείσλ 

απαγνξεχεηαη λα είλαη ηδηνθηήηεο 

ηδησηηθήο θιηληθήο ή 

θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο ή λα 

κεηέρνπλ ζε πξνζσπηθή εηαηξεία ή 

E.Π.E. ή ζηε δηνίθεζε A.E. κε 

αληίζηνηρα αληηθέηκελα. 

8-10. (Οη παξ. 8-10 θαηαξγήζεθαλ 

κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2188/94 (ΦΔΚ Α' 18)). 

Άπθπο 64. Kιάδνο γηαηξψλ 

E..Y. 

1. ην Yπνπξγείν Yγείαο, 



Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ νη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y., πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί, κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

κεηαβνιήο ησλ νξγαληζκψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ κε θνηλή απφθαζε 

ησλ πην πάλσ Yπνπξγψλ. Tν 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε ζέζεηο 

πνπ ηπρφλ θαηαξγνχληαη, 

ηνπνζεηείηαη ζε αληίζηνηρα 

ηκήκαηα άιινπ λνζνθνκείνπ ηεο 

ίδηαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο. H ηνπνζέηεζε γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

N. 1579/1985. 

2. Oη ζέζεηο γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ 

E..Y. θάζε λνζνθνκείνπ 

πξνζζέηνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ 

γηαηξψλ, πνπ δηνξίδνληαη ζε απηέο 

βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξυπνινγηζκνχ ηνπ. Oη δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο ησλ γηαηξψλ ηνπ 

θιάδνπ E..Y., πνπ ππεξεηνχλ 

ζηα Kέληξα Yγείαο, βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο δηεχζπλζεο 

πγείαο ηεο νηθείαο λνκαξρίαο, πνπ 

ππάγνληαη ηα θέληξα πγείαο απφ 1-

1-1993. 

3. Oη ζέζεηο γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ 

E..Y., πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 

ζέζεηο: α) δηεπζπληψλ, β) 

επηκειεηψλ A', γ) επηκειεηψλ B'. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί νδνληνγηαηξψλ, 

νη ζέζεηο δηαβαζκίδνληαη επηπιένλ 

θαη ζε επηκειεηέο Γ'. Oη πην πάλσ 

ζέζεηο ζπληζηψληαη θαηά 

εηδηθφηεηα. Oη ζέζεηο ησλ 



ζπκβνχισλ γηαηξψλ δελ 

ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

δηαβάζκηζε. Oη νδνληνγηαηξνί 

πξνζιακβάλνληαη θαη ρσξίο 

εηδηθφηεηα. 

4. ε φια ηα λνζνθνκεία ΝΠΓΓ, 

ππεξεηνχλ γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ή ζχκβνπινη 

γηαηξνί, νη νπνίνη 

πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαζψο θαη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί. Οη 

ζχκβνπινη γηαηξνί δελ 

ππνβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία 

θξίζεσο θαη επηινγήο ζηα 

πξσηνβάζκηα ζχκβνχιηα θξίζεσο 

θαη επηινγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ 

ζπκβνχισλ γηαηξψλ θαζνξίδεηαη 

ζε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. 

Άπθπο 65. Πξνζφληα γηαηξψλ ηνπ 

θιάδνπ E..Y. 

1. Γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζε ηνπ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ 

απαηηνχληαη ηα παξαθάησ ηππηθά 

πξνζφληα: 

α) Eιιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα 

θξάηνπο-κέινπο ηεο Eπξσπατθήο 

Kνηλφηεηαο. Eθφζνλ ν ππνςήθηνο 

έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο 

Eπξσπατθήο Kνηλφηεηαο, πξέπεη 

απαξαηηήησο λα γλσξίδεη ηελ 

Eιιεληθή γιψζζα. H δηαδηθαζία 

θαη ηα φξγαλα γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο γλψζεο ηεο Eιιεληθήο 

γιψζζαο, θαζψο θαη ν αλαγθαίνο, 

θαηά εηδηθφηεηα θαη ζέζε βαζκφο 

γλψζεο απηήο, νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπYπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. 



γ) Tίηινο εηδηθφηεηαο αληίζηνηρνο 

κε ηε ζέζε. 

δ) Hιηθία ζχκθσλα κε ηηο 

δηαθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Tα φξηα ειηθίαο 

ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψην δηνξηζκφ 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ θιάδνπ. 

2. Eηδηθφηεξα: 

α) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο 

επηκειεηή B απαηηείηαη ε θαηνρή 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη ειηθία 

κέρξη πελήληα (50) εηψλ. 

β) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο 

επηκειεηή A, απαηηείηαη ε άζθεζε 

εηδηθφηεηαο γηα πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ειηθία 

κέρξη πελήληα πέληε (55) εηψλ. 

γ) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο 

δηεπζπληή, απαηηείηαη ε άζθεζε 

εηδηθφηεηαο γηα δέθα (10) 

ηνπιάρηζην ρξφληα θαη ειηθία 

κέρξη εμήληα (60 ) εηψλ. 

δ) Kαη εμαίξεζε νη γηαηξνί, πνπ 

θαηέρνπλ ηίηιν ηέσο ζπλαθνχο 

εηδηθφηεηαο,πξηλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 

Kπβεξλήζεσο κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ζέζε επηκειεηή B', 

επηκειεηή A' εθφζνλ άζθεζαλ ηελ 

εηδηθφηεηα γηα δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη δηεπζπληή 

γηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζην 

ρξφληα. Aλ ν ηίηινο ηεο ηέσο 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο θηεζεί κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ηα 

απαηηνχκελα ρξφληα άζθεζεο 

εηδηθφηεηαο γηα κελ ηνλ επηκειήηή 

A' είλαη ηξία (3), γηα δε ην 

δηεπζπληή πέληε (5). Γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ απφ 

νδνληνγηαηξνχο απαηηείηαη: α) γηα 

ζέζε επηκειεηή Γ', άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο θαη ειηθία κέρξη 

ζαξάληα εηψλ. β) Γηα ζέζε 

επηκειεηή B', άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο γηα νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ειηθία 

κέρξη πελήληα (50) εηψλ. δ) Γηα 

ζέζε δηεπζπληή, άζθεζε ηνπ 



επαγγέικαηνο γηα δψδεθα (12) 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ειηθία 

πελήληα πέληε (55) εηψλ. ε) 

Eθφζνλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο 

απαηηείηαη θαηνρή ηίηινπ 

νδνληηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, ηφηε 

γηα ηελ άζθεζε εηδηθφηεηαο θαη ηα 

φξηα ειηθίαο ησλ ππνςεθίσλ 

νδνληηάηξσλ, έρνπλ εθαξκνγή νη 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο. 

3. O ρξφλνο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο 

εηδηθφηεηαο ζε λνζνθνκεία θαη 

επίζεκα επηζηεκνληθά θέληξα ηεο 

αιινδαπήο, απφ γηαηξνχο, πνπ 

απέθηεζαλ εηδηθφηεηα εθεί, 

αλαγλσξίδεηαη αθνχ ν γηαηξφο 

πάξεη ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθή λνκνζεζίαο. Mε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ,χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y., θαζνξίδνληαη ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα επηζηεκνληθά 

θέληξα ηεο αιινδαπήο ησλ νπνίσλ 

αλαγλσξίδεηαη ν ηίηινο 

εηδηθφηεηαο. ε γηαηξνχο πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 

546/1970 (ΦEK A' 110) έρνπλ 

πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηίηινπ 

εηδηθφηεηαο θαη απνθηνχλ ηνλ 

ηίηιν, αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο 

άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απφ ηφηε 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θηήζεο ηίηινπ 

ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα απηφ. 

4. Πξφζιεςε γηαηξψλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε NΠΓΓ απφ 

γηαηξνχο, πνπ θαηέρνπλ άιιε ζέζε 

ζην Γεκφζην απαγνξεχεηαη. 

(Tα άξζξα 66 θαη 67 

θαηαξγήζεθαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N. 2256/94). 

Άπθπο 68. Mεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ εθθξεκνχλ 

γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ θιαδνπ 



E..Y. 

1. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ κε ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ 

θξίζεσο ή δηθαζηηθήο απνθάζεσο 

ράλνπλ ηε ζέζε ηνπο, 

επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε 

κε απηήλ, πνπ ράλνπλ ζέζε θαη, αλ 

δελ ππάξρεη θελή ηέηνηα, ζε ζέζε, 

πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ απφθαζε 

επαλαδηνξηζκνχ, ζηελ ίδηα 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Xψξαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο Yπεξεζίαο. H ηνπνζέηεζε 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ κε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηο 

παξ. 2 ηνπ άξζνπ 29 ηνπ N. 

1579/1985. 

2. α. Γηαηξνί, πνπ δηνξίζηεθαλ 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ζε ζέζεηο θιάδσλ γηαηξψλ 

E..Y. θαη έραζαλ ή ράλνπλ ηε 

ζέζε ηνπο χζηεξα απφ δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θήξπμε ζέζεο, πνπ 

θαηέιαβαλ, επαλαδηνξίδνληαη ζε 

νκνηφβαζκε ζέζε ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο ζην ίδην λνζνθνκείν. 

Eάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα θελή ζέζε, 

δηνξίδνληαη ζε ζέζε, πνπ 

ζπληζηάηαη κε ηελ απφθαζε 

δηνξηζκνχ ζην ίδην λνζνθνκείν. 

β. ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ N. 

1579/1985 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

"4. Oη γηαηξνί, πνπ δηνξίδνληαη ζε 

ζέζεηο πξνζσπνπαγείο 

ηνπνζεηνχληαη ζε λνζνθνκέην ή 

θέληξν πγείαο ή άιιεο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηεο 

ίδηαο πγεηνλνκηθήο πεξηνθέξεηαο 

θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο, απφ ην αξκφδην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, αθνχ 

ζπλεθηηκεζνχλ απφ απηφ ζέκαηα 

ζπλππεξεηήζεσο ζπδχγσλ, ε 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 



γηαηξνχ θαη νη αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 

1579/1985". 

γ. Γηαηξνί πνπ δηθαηψλνληαη κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ή δηνηθεηηθή 

πξάμε θαη έρνπλ ππεξβεί ην 

εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο 

ειηθίαο δε δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. 

3. Oη ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νη γηαηξνί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη ηεο 

πεξηπηψζεσο α ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηαξγνχληαη 

κε ηε απνρψξεζε ησλ γηαηξψλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηηο ζέζεηο 

απηέο, αλ δελ πξνυπήξραλ σο 

θελέο. 

4. O δηνξηζκφο ησλ γηαηξψλ, πνπ 

δηθαηψλνληαη κε απνθάζεηο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ 

θξίζεσο, αλαηξέρεη ζηελ 

εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο 

αθπξνχκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, 

ν δηαδξακψλ εθηφο ηεο ππεξεζίαο 

ρξφλνο πξνζκεηξάηαη γηα θάζε 

πεξίπησζε, εθηφο ηεο απνιήςεσο 

απνδνρψλ αλαδξνκηθά, απηνί δε 

ππεξεηνχλ ζηε ζέζε γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο. Χο 

πξνο ην θαζεζηψο εξγαζηαθήο 

ζρέζεσο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο· ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

5. Γηαηξνί, πνπ δηθαηψλνληαη 

θαηφπηλ απνθάζεσο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ 

θξίζεσο γηα ελζηάζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, αλ κελ 

ππεξεηνχλ ζηνλ θιάδν γηαηξψλ 

E..Y., δηνξίδνληαη ζηε λέα ηνπο 

ζέζε σο κφληκνη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί, άιισο δηνξίδνληαη επί 

ζεηεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

63 ηνπ παξφληνο, ηζρπνπζψλ ησλ 



δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 70 θαη 71 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

6. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 

νδνληνγηαηξνχο, φπνπ απηνί δελ 

αλαθέξνληαη. 

Άπθπο 69. Γηαδηθαζία πιήξσζεο 

ζέζεσλ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. 

1. H πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. γίλεηαη, 

χζηεξα απφ πξνθήξπμή ηνπο, απφ 

ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Nνκνχο 

Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη 

απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

λνζνθνκείσλ γηα ηελ ππφινηπε 

επηθξάηεηα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. H 

πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ησλ 

θέληξσλ πγείαο γίλεηαη απφ ηηο 

δηεπζχλζεηο πγείαο πνπ ππάγνληαη 

ηα θέληξα πγείαο. 

2. Kάζε γηαηξφο κπνξεί λα 

ππνβάιεη αίηεζε θαη λα θξηζεί γηα 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζέζεσλ. Oη 

ππνςήθηνη γηαηξνί θαη 

νδνληνγηαηξνί θξίλνληαη απφ ηα 

ζπκβνχιηα επηινγήο ηαηξηθνχ θαη 

νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λφκνπ απηνχ. 

(Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 

θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ N. 2256/94). 

5. Γηα θάζε δηνξηζκφ ζηνλ θιάδν 

γηαηξψλ εθαξκφδνληαη ηα πην 

πάλσ θξηηήξηα. Tα ζπκβνχιηα 

θξίζεσο θαη επηινγήο 

θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε 

ηε ζεηξά αμηνινγήζεσο ηνπο γηα 

θάζε ζέζε γηα ηελ νπνία έρνπλ 

ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα. Eάλ 

θξηζεί φηη δχν ππνςήθηνη έρνπλ 

ίζα πξνζφληα, πξνηάζζεηαη θαηά 

ζεηξά: 

α. Eθείλνο πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε 

ζπλππεξεηήζεσο ζπδχγνπ. 



β. Eθείλνο πνπ δηακέλεη ζην λνκφ 

πνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν δέθα 

(10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζπλερψο. 

Oη πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηζρχνπλ 

θαη γηα ηνπο Nνκνχο Aηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο. κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

δηνξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά 

αμηνιφγεζεο ή ν δεχηεξνο, αλ ν 

πξψηνο δελ απνδέρεηαη ην 

δηνξηζκφ ή ζπληξέρεη θψιπκα ή 

θαηά ζεηξά ν ηξίηνο, αλ νη δχν 

πξψηνη δελ απνδερηνχλ ην 

δηνξηζκφ ή ζπληξέρεη θψιπκα. 

Yπνςήθηνη, πνπ θαηέιαβαλ ζέζε 

ζηε ζεηξά αμηνινγήζεσο κεηά ηνλ 

ηξίην, δε δηνξίδνληαη. Eάλ 

δηαπηζησζεί φηη ν ππνςήθηνο, πνπ 

αμηνινγήζεθε απφ ην ζπκβνχιην 

επηινγήο ζε ζέζε δηνξηζκνχ, δελ 

είρε ηα απαξαίηεηα απφ ην λφκν 

ηππηθά πξνζφληα, ν Yπνπξγφο 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζην δηνξηζκφ ηνπ 

ακέζσο επφκελνπ. Γε δηνξίδεηαη 

επίζεο ν γηαηξφο, πνπ α) δελ είλαη 

γξακκέλνο ζην κεηξψα αξξέλσλ ή 

γηα γπλαίθεο ζηα γεληθά κεηξψα 

δεκνηψλ, β) δελ έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

ή δελ έρεη λφκηκα απαιιαγεί, γ) 

είλαη αλππφηαθηνο ή 

θαηαδηθαζκέλνο γηα ιηπνηαμία, δ) 

έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα, γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε ζηέξεζε, ε) έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, 

έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ, θινπή, 

ππεμαίξεζε, απάηε, 

πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή 

θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή 

δπζθήκηζε δσξνδνθία, δφιηα 

ρξεσθνπία ή γηα εγθιήκαηα, πνπ 

αλάγνληαη ζηελπξνζηαζία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηέπκαηνο, ζη) 

δελ είλαη πγηήο θαη δ) δελ είλαη 

γξακκέλνο ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν 

ηεο πεξηνρήο φπνπ θαη ε ζέζε. 



Eπίζεο δε δηνξίδνληαη νη ηαηξνί, 

πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ 

ππεξεζία ππαίζξνπ ή δελ έρνπλ 

λφκηκε απαιιαγή θαη ν δηνξηζκφο 

ηνπο αθνξά ζε ζέζεηο 

λνζνθνκείσλ ή θέληξσλ πγείαο 

ησλ Nνκψλ Aηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθήο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κπνξεί ν γηαηξφο λα 

ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα, αιιά ζηε 

ζέζε ζα κπνξεί λα δηνξηζζεί κεηά 

ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξεψζεσο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ νξίδεη ην 

N.Γ. 67/1968. Πξνο ηνχην 

ππνβάιιεη αίηεζε αλαζηνιήο ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπ γηα φζν δηάζηεκα 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία 

ππαίζξνπ. 

6. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο θαη Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, 

θαζνξίδνληαη νη παζήζεηο θαη 

βιάβεο πγείαο, πνπ παξεκπνδίδνπλ 

ην δηνξηζκφ γηαηξψλ, θαζψο θαη νη 

αξκφδηεο επηηξνπέο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο. Mε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ νξίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ν γηαηξφο γηα ην 

δηνξηζκφ ηνπ. 

7. Oη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άζξνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 

ππεξεηνχληεο, θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, 

γηαηξνχο. 

8. Oη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαηά ην ρξφλν ιήμεσο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

9. Γε γίλνληαη δεθηά 

δηθαηνινγεηηθά κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

10. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 



Aζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο 

πξνθεξχμεσο ησλ ζέζεσλ, ε 

πξνζεζκία θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, ηα θαζήθνληα ησλ 

κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσλ 

θαη επηινγήο θαη ησλ εηζεγεηψλ 

ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. 

11. Πεξηνρέο φπνπ νη θνηλσληθέο, 

γεσγξαθηθέο, ζπγθνηλσληαθέο θαη 

νηθηζηηθέο ζπλζήθεο ζπληζηνχλ 

απνδεδεηγκέλα αληηθίλεηξν γηα 

ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ηαηξηθνχ 

δπλακηθνχ ζηα λνζνθνκεία θαη ηα 

θέληξα πγείαο ή ηνπο 24σξεο 

εηνηκφηεηαο πγεηνλνκηθνχο 

ζηαζκνχο κπνξεί κε πξνεδξηθφ 

δηαηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, λα ραξαρηεξίδνληαη 

σο πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο 

πεξηνρέο. Πεξηνρή κε ηελ έλλνηα 

ηεο δηαηάμεσο απηήο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί νιφθιεξνο λνκφο ή 

μερσξηζηά πφιε ή ρσξηφ, πνπ είλαη 

έδξα λνζνθνκείνπ ή θέληξνπ 

πγείαο ή πγεηνλνκηθνχ ζηαζκνχ 

24σξεο εηνηκφηεηαο. Oη άγνλεο 

θαη νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο 

δηαθξίλνληαη ζε A' θαη B' 

θαηεγνξίαο. Kαηεγνξίαο A' είλαη 

νη πεξηνρέο φπνπ νη ζπλζήθεο, πνπ 

νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο σο θξηηήξηα 

γηα ην ραξαρηεξηζκφ ηνπο. Mε ην 

ίδην ή άιιν φκνην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα κπνξεί λα ζεζπίδνληαη 

εηδηθά νηθνλνκηθά ππεξεζηαθά ή 

εζηθά θίλεηξα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε γηαηξψλ ζηηο ζέζηο 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ 

πγείαο ή πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ 

24σξεο εθεκεξίαο, πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Oη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο 



κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη ζε 

άγνλεο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ ή 

άιισλ θιάδσλ πξνζσπηθνχ θαηά 

πεξηνρή κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 

πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη 

Oηθνλνκηθψλ. 

12. Mέρξη λα εθδνζνχλ νη 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηε 

δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., ηελ 

πξνθήξπμε θαη ηα θξηηήξηα, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο, πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο νη νπνίεο θαη 

θαηαξγνχληαη κε ηελ έθδνζε ησλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

Άπθπο 70. Θεηεία ησλ γηαηξψλ 

θιάδνπ E..Y.- Eπαλαπξνθήξπμε 

ζέζεσλ. 

1. Kαζηεξψλεηαη ε ζεηεία γηα ηνπο 

γηαηξνχο ηνπ E..Y. φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ. Kάζε 

γηαηξφο έρεη δηθαίσκα παξακνλήο 

ζηελ ίδηα ή άιιε νκνηφβαζκε 

ζέζε κέρξη ηξείο (3) ζεηείεο. 

2. Kάζε ζέζε γηαηξνχ ηνπ θιάδνπ 

E..Y., πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ή 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, 

επαλαπξνθεξχζζεηαη φηαλ ν 

γηαηξφο πνπ ηελ θαηέρεη 

ζπκπιεξψζεη ζε απηήλ ππεξεζία 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ, αλ πξφθεηηαη 

γηα ζέζεηο επηκειεηψλ A' ή B' ή Γ', 

θαη πέληε (5) εηψλ γηα ζέζεηο 

δηεπζπληψλ. Γηα ηελ θαηάιεςε 

ησλ ζέζεσλ, πνπ 

επαλαπξνθεξχζζνληαη, 

ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα 

γηαηξνχ πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ 

θιάδν γηαηξψλ E..Y. ή εθηφο ηνπ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. O γηαηξφο, 

πνπ θαηέρεη ηε ζέζε πνπ 

επαλαπξνθεξξχζζεηαη, έρεη 



δηθαίσκα ππνβνιήο 

ππνςεθηφηεηαο γηα 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζε απηήλ ή 

άιιε νκνηφβαζκε ζέζε, γηα ηξείο 

(3) ζπλνιηθά ζεηείεο. Aλ ην 

αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο 

πξνθξίλεη άιινλ ππνςήθην γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο ζέζεσο, ηφηε ν 

γηαηξφο, πνπ ράλεη ηε ζέζε, αλ κελ 

είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη έρεη δηνξηζηεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ απηνχ, ηνπνζεηείηαη ζε 

νπνηαδήπνηε νκνηφβαζκε θελή 

ζέζε λνζνθνκείνπ, αλ ππεξεηνχζε 

ζε λνζνθνκείν, ή θέληξν πγείαο, ή 

ηνπνζεηείηαη σο ππεξάξηζκνο κε 

ηνλ ίδην βαζκφ θαη πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε λνζνθνκείν ή 

θέληξν πγείαο, ή άιιε κνλάδα 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Aλ ν γηαηξφο πνπ ράλεη ηε ζέζε 

είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο ή 

πιεξνπο θαη απνθιεηζηηθήο θαη 

έρεη δηνξηζηεί ζηνλ θιάδν γηαηξψλ 

E..Y. γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ. 

3. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο, πνπ ππεξεηνχλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη ράλνπλ ηε ζέζε θαηά 

ηελ επαλαπξνθήξπμή ηεο γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαη γλψκε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ N. 1579/1985, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο, ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα. 

4. Όιεο νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο 

ππεξεηνχλ νη γηαηξνί, θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

επαλαπξνθεξχζζνληαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο ζηηο 

ζέζεηο απηέο πέληε (5) εηψλ, απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ 



Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. 

Kαη' εμαίξεζε, νη ζέζεηο ησλ 

γηαηξψλ εθείλσλ, πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ζπλερή ππεξεζία 

ελλέα (9) εηψλ σο επηκειεηέο A', 

B', Γ' ή δέθα (10) εηψλ σο 

δηεπζπληέο, επαλαπξνθεξχζζνληαη 

κε ηε ζπκπιεξσζε ηεο πην πάλσ 

ππεξεζίαο θαη πξηλ ηελ παξέιεπζε 

ησλ πέληε (5) εηψλ. 

5. Γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ 

ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ, ζεσξείηαη φηη ζα 

ππεξεηήζνπλ ηελ πξψηε ηνπο 

ζεηεία ζηε ζέζε κεηά ηελ 

πξνθήξπμε, πνπ ζα γίλεη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

(6. Oη γηαηξνί ηνπ E..Y. κπνξνχλ 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα 

θαηάιεςε νκνηφβαζκεο ζέζεο, 

κφλν κεηά παξέιεπζε δηεηίαο απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηάιεςεο ηεο 

ζέζεσο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ . ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ππνβάιινπλ 

παξαίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθδηθήζνπλ λέα ζέζε. H 

θαηάιεςε ηεο λέαο ζέζεσο γίλεηαη 

γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο πνπ 

απνκέλεη απφ ηελ πξνεγνπκελε 

ζέζε). {H παπ. αςηή καηαπγήθηκε 

με ηη διάηαξη ηος άπθπος 12 παπ. 

2 ηος N. 2194/94}. 

7. Όιεο νη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη 

ηέζεξηο (4) κήλεο πξνο ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζεηείαο. 

Oη γηαηξνί, πνπ θαηέρνπλ ηηο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο, 

εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ 

θαλνληθά ιακβάλνληεο πιήξεηο 

απνδνρέο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

επαλαπιεξψζεσο ησλ ζέζεσλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ή άιινπο γηαηξνχο. 

8. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ 

N. 1759/1988 θαη ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 1579/1985 

εθεμήο δελ ηζρχνπλ. Oη 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, πνπ ηπρφλ 



ζπζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ N. 1759/1988, 

θαηαξγνχληαη, φηαλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν θελσζνχλ. 

9. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνθεξπρζείζα ζέζε δελ 

δηεθδηθείηαη απφ άιινπο 

ππνςεθίνπο, ν γηαηξφο, πνπ 

θαηέρεη ηε ζέζε, κπνξεί λα 

παξακείλεη ζε απηή γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξείο (3) 

ζεηείεο. H ζέζε 

επαλαπξνθεξχζζεηαη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε πιήξνπο ζεηείαο απφ 

ηνλ θαηέρνληα ηε ζέζε γηαηξφο. 

(Παξεκβάιιεηαη ε δηάηαμε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ N. 

2194/94). 

Άπθπο 9 (Ν. 2194/94). 2. Oη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ N. 

2071/92 γηα ηε ζεηεία ησλ 

γηαηξψλ θιάδνπ EY 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηηο ζέζεηο 

ησλ επηκειεηψλ B' θαη Γ', πνπ 

πξνθεξχζζνληαη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άπθπο 71. Eιεχζεξε επηινγή 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ- Έμνδνο απφ 

ηελ ππεξεζία. 

(1. Oη γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ 

ππεξεηνχλ, θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ, κπνξνχλ: 

α) Nα κεηαβάινπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηνπο ζρέζε θαη λα γίλνπλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ N. 1599/1986. κε ηε 

δήισζε απηήλ ν γηαηξφο ππεξεηεί 

πιένλ σο κεξηθήο απαζρφιεζεο, 

ππαγφκελνο πιένλ ζην θαζεζηψο, 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο 

γηαηξνχο απηνχο. H παξακνλή ηνπ 

γηαηξνχ ζηε ζέζε απηή δηαξθεί επί 

ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 

γηα κεηαβνιήο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο.Mε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 3 



εηψλ ε ζέζε απηήο ν γηαηξφο πνπ 

ηελ θαηέρεη, εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ζε απηήλ. Aλ ηε ζέζε 

θαηαιάβεη ν γηαηξφο, πνπ ηελ 

θαηείρε θαη κεηέβαιε ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε, ζεσξείηαη 

φηη ππεξεηεί ηελ πξψηε ζεηεία ζηε 

ζέζε απηήλ, άιισο εμέξρεηαη ηεο 

ππεξεζίαο. Tν δηθαίσκα ππνβνιήο 

ππεχζπλεο δήισζεο γηα αιιαγή 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δελ 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθνχο 

ρξνληθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε, 

πνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

ζεηείαο απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ 

ηξία ρξφληα, ηφηε ν γηαηξφο, πνπ 

κεηαβάιιεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ζρέζε, ππεξεηεί ζηε ζέζε απηήλ, 

άιισο εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο. 

Tν δηθαίσκα ππνβνιήο ππεχζπλεο 

δήισζεο γηα αιιαγή ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δελ 

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζηηθνχο 

ρξνληθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε, 

πνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

ζεηείαο απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ 

ηξία ρξφληα, ηφηε ν γηαηξφο, πνπ 

κεηαβάιιεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ζρέζε, ππεξεηεί ζηε ζέζε απηή 

γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 

β) Nα παξακείλνπλ ζηελ πιήξε 

θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε 

ππεξεηνχληεο θαλνληθά θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ σο κφληκνη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί. 

2. Γηαηξνί, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

θιάδν γηαηξψλ E..Y. γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, έρνπλ δηθαίσκα 

λα επηιέμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ζρέζε, σο πιήξνπο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, δειψλνληαο ηνχην 

κε αίηεζε ηνπο θαηά ην δηνξηζκφ 

ηνπο. 

3. Oη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

πεξίπησζε α θαη 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δελ έρνπλ ηζρχ γηα ηνπο 

νδνληνγηαηξνχο πνπ δελ θαηέρνπλ 

ηίηιν εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη 



ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ σο 

νδνληίαηξνη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.) 

{Oι παπ. 1, 2 και 3 πος 

πποηγήθηκαν καηαπγήθηκαν με ηην 

διάηαξη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 12 

ηος N. 2194/94}. 

4. ε θάζε πεξίπησζε, πνπ ν 

γηαηξφο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ 

πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο 

εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο, 

αλεμαξηήησο απφ ηελ εκεξνλία 

ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ. H ζεηεία 

πνπ θελνχηαη 

επαλαπξνθεξχζζεηαη. 

5. ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ 

εκπίπηεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 

πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία, 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

θαη εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

N. 1902/1990, ην νπνίν απνρσξεί 

κε ηε ζπκπιήξσζε 35εηνχο 

ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη νπρί 

πάλησο πέξαλ ηνπ 67νπ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

6. Γηαηειέζαληεο πθεγεηέο, πξν 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ N. 1397/1983 

θαη εληαρζέληεο ζηνλ θιάδν 

γηαηξψλ E..Y. θαηά ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ σο δηεπζπληέο, 

παξακέλνπλ ζηελ ελεξγφ 

ππεξεζία κέρξη ηεο 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ 67νπ έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπ.  

(7α. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, 

θαζψο θαη νη γηαηξνί, πνπ 

ππάγνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 

ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

β. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε 

πξνζσπνπαγή ζέζε, κπνξνχλ λα 

κεηαβάινπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ζρέζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο 



παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

ηεο ζέζεο ηνπο κεηαηξεπνκέλεο 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζε 

νξγαληθή, κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. Oη 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο κε ηε 

δηαδηθαζία απηήλ θαηαξγνχληαη 

κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ γηαηξνχ 

απφ ηελ ππεξεζία γηα νηνλδήπνηε 

ιφγν. 

8. Θέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ 

E..Y., πνπ θελνχληαη θαζ 

νηνλδήπνηε ηξφπν, 

επαλαπξνθεξχζζνληαη, εθηφο εάλ 

πθίζηαηαη ζηνλ ίδην ηκήκα 

πξνζσπνπαγήο νκνηφβαζκε ζέζε, 

νπφηε ν θαηέρσλ απηή δχλαηαη κε 

δήισζή ηνπ ππνβαιινκέλε εληφο 

κελφο λα θαηαιάβεη ηελ νξγαληθή 

ζέζε. Eπί ππάξμεσο πεξηζζνηέξσλ 

γηαηξψλ, πνπ θαηέρνπλ 

πξνζσπνπαγείο νκνηφβαζκεο 

ζέζεηο κε ηελ θελνχκελε νξγαληθή 

ζην ίδην ηκήκα, ηε ζέζε 

θαηαιακβάλεη ν γηαηξφο, πνπ 

θαηέρεη ηελ πξνζσπνπαγή ζέζε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

9. Oη ιεπηνκέξεηεο πεξί ππνβνιήο 

ππεχζπλεο δήισζεο γηα κεηαβνιή 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ 

ππεξεηνχλησλ γηαηξψλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.) 

(Oι παπ. 7, 8 και 9 καηαπγήθηκαν 

με ηη διάηαξη ηηρ παπ. 2 ηος 

άπθπος 12 ηος N. 2194/94) (Βλ. 

ζσεη. άπθπο 4 Ν. 2194/94 

καηωηέπω)). 

Άπθπο 72. Eμέιημε ζηνλ θιάδν. 

1. H βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ 

γηαηξψλ θαη νδνληνγηαηξψλ 

γίλεηαη κε ηελ θαηάιεςε θελήο 

ζέζεσο ακέζσο αλψηεξνπ βαζκνχ 

απφ απηφλ πνπ έρνπλ, κεηά απφ 

πξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαη θξίζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 



λφκνπ απηνχ. 

2. H εμέιημε ζε αλψηεξν βαζκφ, 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, γίλεηαη εθφζνλ νη 

ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηα 

πξνζφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

65 ηνπ Nφκνπ απηνχ. 

3. Oη νδνληίαηξνη, πνπ έρνπλ ην 

βαζκφ επηκειεηή Γ', γηα λα 

εμειηρζνχλ ζε ζέζε επηκειεηή B', 

πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζε 

θάζε πεξίπησζε πέληε (5) ρξφληα 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

4. ε πεξίπησζε, πνπ ν γηαηξφο 

δελ θαηαιάβεη αλψηεξε ζέζε, 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ηεο 

ηξίηεο ζεηείαο ηνπ, δελ κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη εθ λένπ ηε ζέζε ηνπ, ε 

νπνία πξνθεξχζζεηαη εληφο δχν 

(2) κελψλ. Eθφζνλ ν γηαηξφο 

απηφο ππεξεηνχζε ζηνλ θιάδν 

γηαηξψλ E..Y., θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, 

ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Yπνπξγείνπ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη 

ηνπνζεηείηαη κε ηνλ ίδην βαζκφ 

ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε νη 

γηαηξνί, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

κπνξνχλ κεηά παξέιεπζε δηεηίαο 

λα δηεθδηθήζνπλ αλψηεξε ζέζε. 

Άπθπο 73. Xξφλνο εξγαζίαο. 

1. Oη γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα ζε ζπλερείο πξστλφ 

νθηάσξν εκεξεζίσο. 

(2. Oη γηαηξνί κεξηθήο 

απαζρφιεζεο εξγάδνληαη πέληε 

(5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζε 

ζπλερείο πξστλν πεληάσξν 

εκεξεζίσο.) 

(H παπ. 2 καηαπγήθηκε με ηη 

διάηαξη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 12 



ηος N. 2194/94). 

3. Oη ζχκβνπινη γηαηξνί 

ππνρξενχληαη λα κεηαβαίλνπλ ζην 

λνζνθνκείν εληφο επιφγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φηαλ 

θιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

σξαξίνπ ησλ γηαηξψλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Παξφκνηα ππνρξέζε έρνπλ 

εηδηθψο θαη ζε φισο εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη κπνξεί λα 

θαινχληαη θαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ 

ηνχηνπ. 

4. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y., θαζνξίδεηαη ην 

θαζεκεξηλφ πξστλφ σξάξην 

εξγαζίαο εληαία γηα φια ηα 

λνζνθνκέηα ή θέληξα πγείαο. H 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ 

σξαξίνπ ή ε εθαξκνγή 

δηαθεθνκκέλνπ σαξαίνπ δπλαηφλ 

λα γίλεη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., ηνπ 

λνζνθνκέηνπ θαη εηζήγεζε ηνπ 

αξκνδίνπ ΠE..Y. ή ηνπ KE..Y., 

εθφζνλ ηα ΠE..Y. δελ έρνπλ 

ζπγθξνηεζεί θαη απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. 

Άπθπο 74. Άδεηεο. 

1. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. 

ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν άδεηα 22 

εξγάζηκσλ εκεξψλ . Aπφ ην ρξφλν 

απηφλ αθαηξείηαη ν ρξφλνο 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία. Eθφζνλ ην δεηήζνπλ νη 

γηαηξνί κε αίηεζή ηνπο, ηα 2/3 

ηνπιάρηζηνλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο 

πξέπεη λα ρνξεγνχληαη γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ 1ε Iνπλίνπ 

έσο ηέινο επηεκβξίνπ, εθηφο αλ 

έθηαθηεο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηε ζέζε ηνπο. H 

άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκέηνπ κεηά απφ γλψκε ηνπ 



δηεπζπληή ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ νη γηαηξνί, πνπ 

εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ 

ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πξφζζεηεο 

άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. ηνπο γηαηξνχο E..Y. 

κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ 

κέρξη έλα (1) ρξφλν κε δηπιάζηεο 

απνδνρέο θαη κέρξη δχν ρξφληα 

ρσξίο απνδνρέο ζε θάζε βαζκφ γηα 

κεηεθπαίδεπζε ή παξαθνινχζεζε 

εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ 

πξνγξακκάησλ ζην εμσηεξηθφ. Γηα 

ηε κεηεθπαίδεπζε ή ηελ 

παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηελ Eιιάδα, νη γηαηξνί ηνπ 

θιάδνπ E..Y. ιακβάλνπλ ηηο 

θαλνληθέο απνδνρέο ηνπο. H 

κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγείηαη 

κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ KE..Y. θαη γλψκε ηνπ 

νηθείνπ ΠE..Y., εθφζνλ έρεη 

ζπζηαζεί, άιισο κεηά γλψκε ηνπ 

KE..Y. Γηα ηε ρνξήγεζε 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζην 

εμσηεξηθφ απαηηείηαη ε 

πηζηνπνίεζε θαη βεβαίσζε ηνπ 

ηδξχκαηνο ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο αιινδαπήο φηη 

απνδέρνληαη ηνλ ππνςήθην πξνο 

κεηεθπαίδεπζε γηαηξφ. Eίλαη 

δπλαηφλ ε κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα 

λα ρνξεγείηαη θαη ζε κηθξφηεξα 

ηνπ ελφο έηνπο ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φρη φκσο ιηγφηεξν 

ησλ δχν (2) κελψλ. Γηα ηε 

ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο 

ζην εμσηεξηθφ, είλαη απαξαίηεηε ε 

απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο, πνπ απαηηείηαη θάζε 

θνξά. 

2. Oη γηαηξνί, πνπ παίξλνπλ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρεο 

θαη απνρσξνχλ πξνο ηεο ιήμεσο 



ηεο ζεηείαο ηνπο, ππνρξεψλνληαη 

λα επηζηξέςνπλ ζην δηπιάζην ην 

ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ έιαβαλ 

θαηά ην ρξφλν ηεο άδεηαο. H 

είζπξαμε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

3. ηνπο γηαηξνχο ησλ 

λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ 

θέληξσλ πγείαο θαη ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ 24σξεο 

εθεκεξίαο ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγχ Ύγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, εθπαηδεπηηθή άδεηα 

κε απνδνρέο κέρξη έλα (1) κήλα 

γηα θάζε δηεηία, γηα 

παξαθνινχζεζε 

κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ή γηα απαζρφιεζε ζε εξεπλεηηθή 

εξγαζία ζε πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία, πέξα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

4. Mε θνηλή απφθαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο, Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, 

κεηά απφ γλψκε ηνπ KE..Y. 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη 

ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

5. ηνπο γηαηξνχο ρνξεγνχληαη 

αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη επηπιένλ 

ζηηο γπλαίθεο άδεηεο θχεζεο θαη 

ινρείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα. 

6. Kάζε γηαηξφο ηνπ E..Y. θαζψο 

θαη νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί 

δηθαηνχληαη 15 εκέξεο ην ρξφλν 

άδεηα κεη' απνδνρψλ γηα 

παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ. Ζ παξαθνινχζεζε 

πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ακέζσο 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ, 

αιιηψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε 



παξαθξαηνχληαη νη απνδνρέο θαη 

δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο ζηελ 

εηδηθφηεηα. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγείηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

ΚΔ..Τ., άδεηα άλεπ απνδνρψλ 

κέρξηο ελφο έηνπο ζε γηαηξνχο ηνπ 

Δ..Τ. πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο. Με 

ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη 

φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ελ 

γέλεη δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο ελ ιφγσ άδεηαο. 

Άπθπο 75. Mεηαθίλεζε-

Aπφζπαζε γηαηξψλ E..Y. 

1. Oη γηαηξνί E..Y. κπνξεί λα 

απνζπψληαη γηα θάιπςε 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε 

νπνηνδήπνηε λνζνθνκέην θαη 

θέληξν πγείαο. Kάζε γηαηξφο 

κπνξεί λα απνζπάηαη κέρξη δχν 

θνξέο ζε θάζε βαζκφ θαη ζεηεία 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ 

ζπλνιηθά. Aπφ ηε δηάηαμε απηήλ 

εμαηξνχληαη νη γηαηξνί-κεηέξεο κε 

παηδηά θάησλ ησλ 6 εηψλ. H 

απφζπαζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. 

2. Kαη εμαίξεζε ε απφζπαζε 

γηαηξνχ κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

θαη κέρξη ηξία (3) ρξφληα 

ζπλνιηθά, αλ ν ελδηαθεξφκελνο 

ζπλαηλεί θαη ππάξρεη ζεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ 

λνζνθνκέηνπ ζην νπνίν αλήθεη, 

αιιά θαη ηνπ Γ.. ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζην νπνίν 

απνζπάηαη. 

3. ηνπο γηαηξνχο, πνπ 

κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο ηνπ 

λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, πιελ 

απηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη γηα 



εθπιήξσζε ππνρξέσζεο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ, ηνπ 

θαηαβάιιεηαη πξνζαχμεζε 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ 

βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ. H 

πξνζαχμεζε ηνπ πελήληα ηνηο 

εθαηφ δελ θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

γηαηξνχο, πνπ παξαηείλνπλ ηελ 

απφζπαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

(Tν άζξν 76 ζρεηηθά κε ηελ 

κεηάζεζε ησλ γηαηξψλ θιάδνπ 

EY θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N. 

2194/94). 

4. Οη γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ κε 

απφζπαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ κπνξνχλ λα 

νξίδνληαη θαη σο κέιε 

πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ. 

(Tν άξζξν 77 παξαηίζεηαη ζην 

θεθάιαην γηα ηα πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα ησλ γηαηξψλ θιάδνπ 

EY). 

Άπθπο 78. Άζθεζε επαγγέικαηνο. 

1. Eπηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ζηνπο 

γηαηξνχο ηνπ E..Y. κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ή ζπκβνχινπο ζε 

εκέξεο θαη ψξεο εθηφο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ πξστλνχ σξαξίνπ 

θαη ηεο ελεξγνχ εθεκεξίαο, ην 

νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

2. Oη πην πάλσ γηαηξνί 

ππνρξενχληαη λα ζεσξήζνπλ 

βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ θαη 

απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Kψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ 

(Π.Γ. 99/1977 (ΦEK A34), ηα 

νπνία πξέπεη λα ηεξνχλ γηα ηηο 

ακνηβέο ηνπο απφ ηελ άζθεζε 

ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο. 

Άπθπο 79. Aπαζρφιεζε εθηφο 



ζέζεο. 

H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 40 

ηνπ N. 1397/1983 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

"1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, επηηξέπεηαη ζηνπο 

γηαηξνχο ηνπ E..Y. λα απέρνπλ 

απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππεξζίεο 

ζην Γεκφζην, ζηελ ηνπηή 

απηνδηνίθεζε ε NΠΓΓ γηα 

ρξνληθή ζην Γεκφζην, ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ή NΠΓΓ γηα 

ρξνληθή πεξίνδν κέρξη έλα ρξφλν, 

πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη". 

ην άξζξν 40 ηνπ N. 1397/1983 

πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο κε 

αξηζκφ 5, σο εμήο: 

"5. Mε ηε δηαδηθαζία ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 έσο θαη 3 

ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα 

αληίζεηαη ζε γηαηξνχο ηνπ E..Y. 

θαζήθνληα πξντζηακέλσλ 

γξαθείσλ, ηκεκάησλ θαη 

δηεπζχλζεσλ λνκαξρηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Yπνπξγείνπ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, φπνπ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ Yπνπξγείνπ 

πξνβιέπεηαη πξντζηάκελνο 

πγηεηνλνιφγνο γηαηξφο, θαζψο θαη 

θαζήθνληα πξνέδξσλ ή 

αληηπξνέδξσλ Γ.. λνζνθνκείσλ. 

Oη γηαηξνί απηνί κπνξνχλ λα 

ζπλερίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία κε ην λνζνθνκείν 

ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα εθεκεξίαο. Oη 

αλσηέξσ γηαηξνί πξηλ ηελ άζθεζε 

ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ 

πξαθνινπζνχλ κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, 

εηδηθφ εμάκελν ηαρχξξπζκν 

κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζε 

ζέκαηα πγηεηνλνιφγνπ γηαηξνχ 

ζηελ Yγεηνλνκηθή ρνιή ηεο 



Aζήλαο."  

Άπθπο 85. Mηζζνιφγην γηαηξψλ 

θαη νδνληνγηαηξψλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. 

1. Γηα ηνπο γηαηξνχο θαη 

νδνληνγηαηξνχο ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y. κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαζνξίδεηαη εηδηθφ 

κηζζνιφγην, αλάινγα κε ην βαζκφ 

θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζε 

απηφ, σο εμήο: 

ΒΑΘΜΟ 

ΥΡΟΝΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 0-3 3-6 6-9 

Δπηκειεηήο 

Γ' 35.000 40.000 45.000 

Δπηκειεηήο 

Β' 45.000 50.000 55.000 

Δπηκειεηήο 

Α' 60.000 65.000 70.000 

Γηεπζπληήο 75.000 80.000 85.000 

2. ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ρνξεγνχληαη 15.000 

δξαρκέο σο επίδνκα γηα δαπάλεο 

βηβιηνζήθεο ζε φινπο ηνπο 

βαζκνχο. Tν πην πάλσ επίδνκα 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο , 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

3. H απνδεκίσζε γηα δαπάλεο 

θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ 

εηνηκφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, πνπ ρνξεγείηαη 

ζηνπο γηαηξνχο πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983, 

ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνχο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

4. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 



ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο γηαηξνχο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

5. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο γηαηξνχο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

6. Oη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 θαη 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ N. 

1397/1983 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ N. 1579/1985, γηα 

ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ηζρχνπλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζε απηνχο 

θαηαβάιιεηαη 50 % ηνπ πνζνχ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

νκνηφβαζκνπο γηαηξνχο πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 

7. Kαηά ηα ινηπά, γηα ηνπο 

γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 4, 

5, θαη 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ N. 

1579/1985. 

8. O ππνινγηζκφο ηεο 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ 

γηαηξψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

9. H ακνηβή ησλ γηαηξψλ 

ζπκβνχισλ νξίδεηαη θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε καηά παφ θνηλή 

απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

10. Γηαηξνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ 

κεξηθήο απαζρφιεζεο 

εληάζζνληαη ζην κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην ησλ γηαηξψλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ηεο πξνυπεξεζίαο 

ηνπο ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y., 

ιακβαλνκέλεο ππ φςε γηα ηελ 

έληαμε απηήλ. 

Άπθπο 86. Mεληαία απνδεκίσζε 

εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο. 

H παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ N. 



1892/1990 (ΦEK A' 101) φπσο 

αληηθαζίζηαηαη: 

"1.α. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E.Y. 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ησλ θέληξσλ πγείαο (K.Y.) 

ρνξεγείηαη πάγηα κεληαία 

απνδεκίσζε εθεκεξηψλ 

εηνηκφηεηαο: 

 

ΥΡΟΝΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 0-3 3-6 6-9 

α. 

Γηεπζπληήο 54.720 39.000 74.880 

β. 

Δπηκειεηήο 

Α' 43.200 46.080 48.960 

γ. 

Δπηκειεηήο 

Β' 34.560 37.440 40.320 

δ. 

Δπηκειεηήο 

Γ' 20.160 23.040 25.960 

β. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ 

πγείαο (K.Y) ρνξεγείηαη πάγηα 

κεληαία απνδεκίσζε εθεκεξηψλ 

εηνηκφηεηαο: 

 

ΥΡΟΝΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 0-3 3-6 6-9 

α. 

Γηεπζπληήο 35.000 39.000 45.000 

β. 

Δπηκειεηήο 

Α' 26.000 28.000 30.000 

γ. 

Δπηκειεηήο 

Β' 20.000 22.000 24.000 

δ. 

Δπηκειεηήο 

Γ' 12.000 14.000 16.000 



Άπθπο 87. (Αθνξά ηελ 

κηζζνινγηθή εμέιημε επηκειεηψλ 

Γ' νδνληηάηξσλ). 

Άπθπο 88. Eθεκεξίεο πξνζσπηθνχ 

ηαηξηθήο ππεξεζίαο. 

1. Oη γηαηξνί ηνπ E..Y. φισλ ησλ 

βαζκψλ, πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ή εηδηθεπφκελνη, νη 

νδνληνγηαηξνί, θαζψο θαη νη 

θαξκαθνπνηνί, ρεκηθνί 

βηνρεκηθνί, θιηληθνί ρεκηθνί θαη 

βηνιφγνη, πνπ ππεξεηνχλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ζηα θέληξα 

πγείαο, ππνρξενχληαη ζε ελεξγφ 

εθεκεξία κέζα ζην λνζνθνκέην ή 

ζην θέληξν πγείαο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ, 

εξγαζηεξίσλ θαη εηδηθψλ κνλάδσλ 

θαη ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο γαη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ 

θέληξνπ πγείαο. ηνπο γηαηξνχο 

θαη ζηνπο ινηπνχο σο άλσ 

επηζηήκνλεο ελεξγνχ εθεκεξίαο 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γαη 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, πνπ 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλ ακε ηηο 

ζηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ππεξσξηαθήο 

απνδεκίσζεο. "ε ελεξγφ 

εθεκεξία ππνρξενχληαη θαη νη 

θηελίαηξνη νη νπνίνη ππεξεηνχλ 

ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα θέληξα 

πγείαο θαη ιακβάλνπλ ηελ 

εθάζηνηε νξηδφκελε απνδεκίσζε 

γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ" (Σν 

εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 

2194/94 (ΦΔΚ Α' 34). 

2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

εθεκεξίαο θαηά εηδηθφηεηα, θαηά 

ηκήκα ή εξγαζηήξην θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ 

αθνξά ηελ ελεξγφ εθεκεξία. 



3. ε φισο έθηαθηεο θαη εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, κε θνηλή απφθαζε 

ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα θαινχληαη 

γηα αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ γηαηξνί εθηφο ηνπ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., ησλ 

αλαγθαίσλ εηδηθνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ελεξγφ 

εθεκεξία. Mε ηελ ίδηα απφθαζε 

θαζνξίδεηαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο 

ακνηβήο ησλ γηαηξψλ απηψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο δεηείηαη ε γλψκε ηνπ 

ηνπηθνχ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ. 

Aπθπο 144. Γηαηξνί ή 

νδνληίαηξνη, πνπ δηνξίζηεθαλ ζε 

ζέζεηο δηεπζπληψλ θιάδνπ 

γηαηξψλ EY κεηά ηελ ηζρχ ηνπ N. 

1821/88 θαη έραζαλ ηελ ζέζε ηνπο 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ 

θξίζεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο, 

επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε 

ζέζε κε απηήλ πνπ έραζαλ ζην 

ίδην λνζνθνκείν. Eάλ δελ ππάξρεη 

ηέηνηα θελή ζέζε δηνξίδνληαη ζε 

ζέζε πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ 

απφθαζε επαλαδηνξηζκνχ ζην ίδην 

ή άιιν λνζνθνκείν ή θέληξν 

πγείαο ηεο ίδηαο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο. 

Άπθπο 155. Γηαηξνί πνπ 

εξγάζηεθαλ σο εηδηθνί ζε 

λνζνθνκεία θαη επηζηεκνληθά 

θέληξα ρσξψλ ηεο αιινδαπήο πνπ 

δελ ρνξεγνχλ ηίηιν εηδηθφηεηαο, 

εθφζνλ απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο, αλαγλσξίδεηαη φηη 

άζθεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ζηελ 

αιινδαπή γηα φζν ρξφλν 

πξνθχπηεη, αλ απφ ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ εξγάζηεθαλ 

αθαηξεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 



γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο 

απηήο ζηελ Eιιάδα. Tα 

λνζνθνκεία απηά θαη ηα 

επηζηεκνληθά θέληξα 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ κεηά 

απφ γλψκε ηνπ KE..Y. 

N. 2194/94 (ΦEK A' 34) 

"Aποκαηάζηαζη ηος Eθνικού 

Σςζηήμαηορ Yγείαρ και άλλερ 

διαηάξειρ" 

Άπθπο 4. Kαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. 

1. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ ην θαζεζηψο ησλ γηαηξψλ 

ηνπ EY πνπ έρνπλ κεηαβάιεη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη έρνπλ 

γίλεη κεξηθήο απαζρφιεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 71 ηνπ N. 2071/92, 

κεηαηξέπεηαη ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Oη γηαηξνί 

απηνί εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα ζε ζπλερέο πξσηλφ 

νθηάσξν εκεξεζίσο θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 

εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 88 ηνπ 

N. 2071/92. Kαη εμαίξεζε φζνη 

απφ ηνπο παξαπάλσ γηαηξνχο ην 

επηζπκνχλ κπνξνχλ, κε αίηεζε 

ηνπο ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο 

κελφοπνπ αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ 

Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο, λα 

επαλέιζνπλ ζην θαζεζηψο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην νπνίν 

ππήγνλην πξηλ απφ ηελ κεηαβνιή 

ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο. 

2. Oη γηαηξνί, πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, παξακέλνπλ ζηηο 

ζέζεηο ηνπο σο γηαηξνί πιήξνπο 

απαζρφιεζεο κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο 

ρξφλνο παξακνλήο ζε απηέο, 



ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

πεξίπησζε α' ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 

N. 2071/92, νπφηε νη ζέζεηο απηέο 

επαλπξνθεξχζζνληαη. 

3. Aπφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δελ επηηξέπεηαη ε 

ππνβνιή λέσλ αηηήζεσλ ππαγσγήο 

ζην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

71 ηνπ N. 2071/92 θαζεζηψο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

4. ηνπο γηαηξνχο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαηαβάιινληαη επηπιένλ 

απνδνρέο θαη επηπιένλ πάγηα 

κεληαία απνδεκίσζε εθεκεξηψλ 

εηνηκφηεηαο, πέξαλ εθείλσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 85 θαη 86 

ηνπ N. 2071/92, ην χςνο ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε Π.Γ. πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη 

Oηθνλνκηθψλ, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε θαη ηνπ θαζεζηψηνο 

πιήξνπο θαη φρη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο απηψλ. 

Aπθπο 9 παπ. 5. Θέκαηα γηαηξψλ. 

Γηαηξνί ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ EY, 

ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζε άιιε 

ζέζε ηνπ θιάδνπ απηνχ 

αθπξψλεηαη κε δηνηθεηηθή πξάμε ή 

δηθαζηηθή απφθαζε, 

επαλαδηνξίδνληαη απηνδηθαίσο 

ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο, εάλ 

είλαη θελή. 

Eάλ ε ζέζε απηή έρεη πιεξσζεί ή 

πξνθεξπρζεί, επαλαδηνξίδνληαη ζε 

νκνηφβαζκε πξνζσπνπαγή ζέζε, 

πνπ ζπληζηάηαη ζηελ ίδηα 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα θαη κε ηελ 

ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε πνπ είραλ. 

N. 2256/94 (ΦEK A' 196) 

Σςμβούλια κπίζηρ και επιλογήρ 

ιαηπικού και οδονηιαηπικού 

πποζυπικού και άλλερ διαηάξειρ 

Άπθπο 1. Kξίζε θαη επηινγή γηα 

δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y. 



1. H θξίζε θαη επηινγή γηα 

δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y. εμαθνινπζεί λα 

γίλεηαη απφ ηα ζπκβνχιηα θξίζεο 

θαη επηινγήο ηαηξηθνχ θαη 

νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(KEIOΠNI) πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ N. 1278/1982 (ΦEK A' 105). 

Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ N. 

2071/1992 (ΦEK A' 123) 

θαηαξγνχληαη απφ ηφηε πνπ 

ίζρπζαλ. Eπίζεο, θαηαξγνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ N. 

2071/1992 (ΦEK A' 123) θαη 

επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 

1278/1982 (ΦEK A' 105) θαη ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ N. 1759/1988 

(ΦEK A' 50). 

2. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ 

νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 

εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ απηήο θαη 

5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ N. 1397/1983 

(ΦEK A' 143), θαζψο θαη νη θαη 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ 

απηψλ εθδνζείζεο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο. Oη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

69 ηνπ N. 2071/1992 (ΦEK A' 

123) θαηαξγνχληαη. 

N. 2345/1995 (ΦEK A' 213/12-

10-1995) 

Oπγανυμένερ ςπηπεζίερ 

παποσήρ πποζηαζίαρ από θοπείρ 

κοινυνικήρ ππόνοιαρ και άλλερ 

διαηάξειρ 

Άπθπο 5. 1. ην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

N. 1278/1982, πνπ επαλαθέξζεθε 

ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ 

N. 2256/1994 (ΦEK A 196) 

πξνζηίζεηαη εδάθην, ην νπνην έρεη 

σο εμήο: 

H έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο 

ησλ πξσηνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ 



θξίζεσο θαη επηινγήο ηαηξηθνχ θαη 

νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ 

αζθείηαη ζην δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνχιην, δελ αλαζηέιιεη ην 

δηνξηζκφ. 

2. H παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ N. 1278/1982 πνπ 

επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην 

άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ N. 2256/1994 

(ΦEK A 196), αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο; 

4. Tα ζπκβνχιηα επηινγήο είλαη ζε 

απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα 3/5 

ησλ κειψλ ηνπο. 

3. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζε θάζε ζέζε 

επηκειεηή B' ή A' ηνπ θιάδνπ 

γηαηξψλ E..Y. δηνξίδεηαη ν 

πξψηνο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο, ή 

ν επφκελνο, εθφζνλ ν 

πξνεγνχκελνο δελ απνδέρεηαη ην 

δηνξηζκφ ηνπ, κέρξη εμαληιήζεσο 

ηνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα. 

Y.A. ΓY13α/11662/1992 (Yγείαρ) 

(ΦEK B' 537/21-6-1995) 

Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα 

ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο 

γηαηξνχο EY, γηα ζπκκεηνρή ζε 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαρηήξα 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ N. 2071/92 

2) ηελ αξηζ. 38 απφθαζε ηεο 

102εο Oινκ./ 23-9-93 ηνπ 

KE..Y, απνθαζίδνπκε: 

Kαζνξίδνπκε ηηο θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο 

γηαηξνχο EY, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαρηήξα 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

Oη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα ζα πξέπεη 

εγθαίξσο λα ππνβάινπλ ηε 

ζρεηηθή αίηεζε θαη πάλησο 

ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηελ 



έλαξμε απηήο. 

H αίηεζε κε ζπλεκκέλα ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα 

ππνβάιινληαη ζην Yπνπξγείν 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, Πξφλνηαο θαη KA 

Γ/λζε Πξνζσπηθνχ NΠ ηκ. A' απφ 

φπνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη ζην 

KE..Y εληφο πξνζεζκίαο 15 

εκεξψλ απφ ηε εκεξνκελία 

θαηαζέζεσο απηψλ. 

Oη αηηήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ 

Nνζνθνκείνπ ηεο Eπηζηεκνληθήο 

Eπηηξνπήο θαη ηνπ Γ/ληνπ ηνπ 

Tκήκαηνο ή ηνπ Eξγαζηεξίνπ. 

Eπίζεο απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

ηνπ γηαηξνχ, θαηάζηαζε φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην 

πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξεη βεβαίσζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ 

απνζηνιή ηεο νπνίαο ζα 

ζπκκεηάζρεη ν γηαηξφο απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη γίλεη 

δεθηφο γηα ζπκκεηνρή ζε 

ζλζξσπηζηηθή απνζηνιή, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ 

γηαηξνχ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, ην 

πξφγξακκα θαη ε ρψξα ηεο 

απνζηνιήο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία. 

Eπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη θαη 

θαηαζηαηηθφ ηεο νξγαλψζεσο 

λνκίκσο εγθεθξηκέλν απφ ην 

αξκφδην δηθαζηήξην. 

Tέινο νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη 

ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θακία 

απαίηεζε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ 

εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. 

Oη γηαηξνί ηνπ EY νη νπνίνη 

θάλνπλ ρξήζε άδεηαο ρσξίο 

απνδνρέο γηα ζπκκεηνρή ζε 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαη 

παξαηηνχληαη απφ ηνλ θιάδν 

γηαηξψλ EY κεηά ηε ιήςε ηεο 

ρνξεγεζείζεο άδεηαο, νπδεκία 



ππνρξέσζε έρνπλ, έλαληη ηεο 

Yπεξεζίαο ηνπο. 

 
Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή 

καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος 

 
Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος 

EΣY 

Πειθαπσική δικαιοδοζία κλάδος 

γιαηπών E.Σ.Y. 

(Άπθπο 34 ηος N. 1397/83 ΦEK 

A/143) 

Άπθπο 34. 1. Πεηζαξρηθή 

δηθαηνδνζία ζηνπο γηαηξνχο 

E..Y. εθηφο απφ ηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα ησλ ηαηξηθψλ 

ζπιιφγσλ αζθνχλ κφλν: 

α) Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκείνπ εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα N.Π.Γ.Γ. 

β) Tν πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην. 

γ) Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην. 

Oη γηαηξνί E..Y. πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε 

λνζνθνκεία N.Π.I.Γ. 

παξαπέκπνληαη γηα πεηζαξρηθφ 

έιεγρν ζην πεξηθεξεηαθφ 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

2. ηελ έδξα θάζε πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη ηξηκειέο 

πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην γηαηξψλ E..Y. πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

α) Tνλ πξφεδξν ηνπ αληίζηνηρνπ 

ΠE..Y. κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

αληηπξφεδξν. 

β) Έλαλ απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, πνπ 

πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ απφ ηνλ παλειιήλην ηαηξηθφ 

ζχιινγν θαη 
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γ) Έλαλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ πνπ 

νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ηνλ Yπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, σο 

πξφεδξν. 

H ζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο 

θαη Πξφλνηαο. Kαζήθνληα 

γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηνπ 

ΠE..Y. 

H ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο. 

Mέρξη λα νξηζζνχλ νη 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο θαη 

ζπγθξνηεζνχλ ηα ΠE..Y., ε έδξα 

θαη ε πεξηθέξεηα ησλ πεηζαξρηθψλ 

ζπκβνπιίσλ νξίδνληαη κε ηελ 

απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο. 

Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη 

αληί ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠE..Y. 

θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γηαηξφο-

κέινο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ πξνηείλεηαη κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην 

KE..Y. 

3.πληζηάηαη κε έδξα ηελ Aζήλα 

πεληακειέο θεληξηθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην γηαηξψλ E..Y. πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

α) Tνλ πξφεδξν ηνπ KE..Y. κε 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ αληηπξφεδξν. 

β) Tνλ πξφεδξν ηνπ αλψηαηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

παλειιελίνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ) Έλαλ εθέηε δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Yπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο. 

δ) Έλαλ εθέηε ηεο πνιηηηθήο 

δηθαηνζχλεο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Yπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο θαη 

ε) Έλα κέινο ηνπ KE..Y. πνπ 

νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

κεηά απφ απφθαζε ηεο νινκέιεηάο 

ηνπ. Πξφεδξνο ηνπ θεληξηθνχ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν 

αξραηφηεξνο θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ 

εθέηεο. 



H ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. H 

ζπγθξφηεζε ηνπ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο 

θαη Πξφλνηαο. 

Γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε 

ζπγθξφηεζήο ηνπ αλψηεξνο 

ππάιιεινο ηνπ Yπνπξγείνπ 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο ή N.Π.Γ.Γ. 

πνπ ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ. 

4. Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θεληξηθνχ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ 

ζπκβνπιίσλ γηαηξψλ E..Y. ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ κειψλ ηνπο, θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο, 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. ηα κέιε ησλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε θαηά 

ζπλεδξίαζε, πνπ θαζνξίδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη 

Πξφλνηαο. 

5. Tν δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκείνπ δηθάδεη ζε πξψην 

βαζκφ. Tα πεξηθεξεηαθά 

πεηζαξρηθά πκβνχιηα δηθάδνπλ, 

ζε πξψην βαζκφ ηα πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

επηζχξνπλ πνηλή κέρξη θαη ηε 

δηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ 

ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο 

θαηάιεςεο ζέζεο αλσηέξνπ 

βαζκνχ απφ έλα έσο 5 ρξφληα θαη 

ζε δεχηεξν βαζκφ χζηεξα απφ 

έθεζε θαηά απνθάζεσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην δηθάδεη ζε πξψην 

βαζκφ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, πνπ 

κπνξεί λα επηζχξνπλ ηελ πνηλή 

ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο θαη ζε δεχηεξν 



βαζκφ, χζηεξα απφ έθεζε θαηά 

απνθάζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. Tν 

πκβνχιην ηεο επηθξάηεηαο θξίλεη 

πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ θεληξηθνχ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πεηζαξρηθψλ 

ζπκβνπιίσλ. 

Πειθαπσικά αδικήμαηα και 

πειθαπσικέρ ποινέρ γιαηπών EΣY 

(Άπθπο 77 ηος N.2071/92, όπυρ 

ζςμπληπώθηκε από ηη διάηαξη 

ηος άπθπος 7 ηος N. 2194/94) 

Άπθπο 77. 1. Πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα ησλ γηαηξψλ E..Y. 

είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Yπαιιειηθνχ Kψδηθα θαη 

επφκελα: 

α) H άζθεζε ειεχζεξνπ ή άιινπ 

επαγγέικαηνο απφ ηνπο γηαηξνχο 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ή ε θαηνρή άιιεο 

ζέζεο θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

63 ηνπ λφκνπ απηνχ. Eπίζεο ε 

άζθεζε άιινπ επαγγέικαηνο απφ 

ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ή ηνπο γηαηξνχο 

ζπκβνχινπο, εθηφο απφ ηα 

επηηξεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β) H δσξνιεςία θαη ηδίσο ε ιήςε 

ακνηβήο θαη ε απνδνρή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πεξηνπζηαθήο 

παξνρήο γηα ηελ πξνζθνξά 

νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο ππεξεζίαο. 

γ) H ζπλεξγαζία κε γηαηξνχο πνπ 

αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα ή θαη 

κε ηδησηηθέο θιηληθέο, θαζψο θαη ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 63 παξάγξαθνο 3 πιελ ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα απνθιεηζηηθψο 

επηζηεκνληθνχο ιφγνπο. 

δ) H παξάβαζε θαλφλσλ ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο. 

ε) H άληζε κεηαρείξηζε αξξψζησλ 



ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ θξνληίδσλ 

ή ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά πξνο 

απηνχο. 

ζη) H παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ νηθεία 

ππεξεζηαθή νκάδα πεξίζαιςεο. 

2. Πεηζαξρηθέο πνηλέο είλαη: 

α) Έγγξαθε επίπιεμε. 

β) Πξφζηηκν κέρξη ησλ απνδνρψλ 

δέθα κελψλ. 

γ) Γηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα 

θαηάιεςε ζέζεσο αλσηέξνπ 

βαζκνχ απφ έλα (1) κέρξη πέληε 

(5) ρξφληα. Γηα ηε δηαθνπή 

ππνινγίδεηαη κφλν ν ρξφλνο θαηά 

ηνλ νπνίν ν ηηκσξνχκελνο έρεη ηα 

πξνο πξναγσγή ηππηθά πξνζφληα. 

δ) Oξηζηηθή παχζε θαη 

ε) Aθαίξεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο πξνζσξηλά 

κέρξη δχν (2) ρξφληα ή νξηζηηθά. 

3. H δηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα 

θαηάιεςε ζέζεσλ ηνπ αλσηέξνπ 

βαζκνχ κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ην 

πξνβιεπφκελν ζηε παξ. 1 

πεξηπηψζεηο β', γ', δ' θαη ε' ηνπ 

άξζξνπ απηνχ αδηθήκαηα, θαζψο 

θαη γηα ηα αθφινπζα: ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζέζεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ή ηξίησλ, ηελ αηειή 

θαη κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ηελ 

αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, ηελ 

άξλεζε ή παξειθπζηηθή 

θαζπζηέξεζε παξνρήο ππεξεζίαο, 

ηελ κε πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηνπο πνιίηεο, ηνπο 

πξντζηακέλνπο θαη ινηπνχο 

ππαιιήινπο, ηε κε έγθαηξε 

θαηάξηηζε εθζέζεσλ, θαζψο θαη 

ηε ζχληαμε έθζεζεο νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ απφ πξντζηάκελν 

θξηηή, ρσξίο ηελ επηβαιιφκελε 

ακεξνιεςία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ παξάβαζε 



ηεο εθ ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο 

δενληνινγίαο επηβαιινκέλεο 

ερεκχζεηαο ηε ρξεζηκνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ απφ 

ηελ ππεξεζία ηνπο, γηα λα 

απνθηήζνπλ φθεινο νη ίδηνη ή 

ηξίηνη, ηε θζνξά ιφγσ θαθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηελ εγθαηάιεηςε 

ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε 

πξάγκαηνο πνπ αλήθεη ζην 

Γεκφζην ή ζε λ.π.δ.δ. 

4. Πνηλή αθαίξεζεο ηεο αδείαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο κπνξεί λα 

επηβιεζεί κφλν γηα ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 1, πεξ. α' θαη β' ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

5. ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 εδ. α' 

θαη β' ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν 

γηαηξφο ηηκσξείηαη ππνρξεσηηθψο 

κε πνηλή παχζεο θαη ζσξεπηηθψο 

κε πνηλή πξνζηίκνπ, απφ 800.000 

δξαρκέο κέρξη 4.000.000 δξαρκέο. 

6. H δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 192 παξ. 

1 ηνπ π.δ. 611/1977 εθαξκφδεηαη 

θαη ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο 

πεηζαξρηθήο δηψμεσο, ν γηαηξφο 

κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ηνπ 

άξζξνπ 192 ηνπ π.δ. 611/1977. 

7. H πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο 

κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ π.δ. 611/1977, ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 πεξ. β', γ', δ' 

ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα ηα 

αδηθήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ζέζεο γηα εμππεξέηεζε αηνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ή ηξίησλ, ηεο 

αηεινχο ή κε έγθαηξεο 

εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ 

π.δ. 611/1977. 

8. Tα πεηζαξρηθά φξγαλα είλαη 

αξκφδηα λα επηβάιινπλ ηηο εμήο 

πνηλέο: 

α) Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκείνπ λ.π.δ.δ. έγγξαθε 

επίπιεμε θαη πξφζηηκν κέρξη ησλ 

απνδνρψλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

β) Tν πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ 



ζπκβνχιην ηηο πνηλέο α' έσο γ' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

γ) Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην θάζε άιιε πνηλή. 

Γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

θέληξσλ πγείαο αξκφδηα είλαη ηα 

πεηζαξρηθά φξγαλα ηνπ 

Yπαιιειηθνχ Kψδηθα. 

9. Πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο θαη ηελ ηαηξηθή 

δενληνινγία εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

10. Kαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

11. Oη πνηλέο ησλ παξ. 4 θαη 7 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη 

ππνρξεσηηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ησλ 

γηαηξψλ ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ γηα ην αδίθεκα ηεο 

παξ. 1 πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

***H παξ. 11 πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 7 ηνπ N. 2194/94 (ΦEKA' 

34). 

 
Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή 

καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος 

 
Eιδικεςόμενοι 

N. 1397/83 (ΦEK A' 143) 

Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε 

ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξνχλ λα 

ζπληζηψληαη ζηα λνζνθνκεία 

ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ ή λα 

θαηαξγνχληαη ή λα κεηαθέξνληαη 

ζε άιιε εηδηθφηεηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή λα κεηαθέξνληαη 

ζε άιια λνζνθνκεία ζηελ ίδηα ή 
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ζε άιιε εηδηθφηεηα. 

2. Tνπνζέηεζε γηαηξνχ γηα 

εηδίθεπζε, πέξα απφ ηηο ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα θάζε 

λνζνθνκείν, απαγνξεχεηαη. 

Eμαηξνχληαη νη κφληκνη γηαηξνί 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, πνπ κε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο 

θαη Πξφλνηαο, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y., κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη 

άκηζζνη κε ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ 

απηψλ θαηά λνζνθνκείν. H 

ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ. 

3. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λφκνπ παηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 

εηδηθεπνκέλνπο. 

4. Oη εηδηθεπφκελνη απαγνξεχεηαη 

λα αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα 

εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ ζρέζε 

ζπγγξαθηθή ή θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία. Eπίζεο απαγνξεχεηαη 

λα θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε δεκφζηα 

ή ηδησηηθή ζέζε. 

5. ηνπο εηδηθεπνκέλνπο 

θαηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απνδνρψλ ηεο ζέζεο ησλ βνεζψλ 

νδνληνγηαηξψλ. 

6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ KE..Y. 

κπνξεί λα ραξαρηεξίδνληαη σο 

άγνλεο νη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζηηο 

νπνίεο δελ αζθείηαη ν 

απαηηνχκελνο αξηζκφο γηαηξψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

εθηηκνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 

ηνπο γηαηξνχο πνπ εηδηθεχνληαη 

ζε άγνλεο εηδηθφηεηεο κπνξεί κε 

απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη 

Πξφλνηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 



KE..Y. λα ρνξεγείηαη 

πξνζαχμεζε κέρξη θαη είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην 

βαζηθφ κηζζφ ηνπο. 

7. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζέζεηο επηκειεηή B κπνξεί χζηεξα 

παφ αίηεζή ηνπο λα ηνπνζεηνχληαη 

σο ππεξάξηζκνη, γηα εηδίθεπζε ζε 

εηδηθφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζην 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ KE..Y. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ, 

δηαηεξψληαο ηε ζέζε θαη ηηο 

απνδνρέο ηεο. H ηνπνζέηεζε 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ KE..Y. 

8. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη 

Πξφλνηαο, κεηά παφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη ππνηξνθία ζε 

αιινδαπνχο γηαηξνχο γηα 

εηδίθεπζε ηνπο ζηα λνζνθνκεία 

ηεο ρψξαο. κε ηελ ίδηα ή άιιε 

απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ππνηξνθηψλ θαηά εηδηθφηεηα 

θαη ην χςνο ηεο ππνηξνθίαο. Oη 

γηαηξνί απηνί ηνπνζεηνχληαη σο 

ππεξάξηζκνη. 

N. 1579/85 (ΦEK A' 217) 

Άπθπο 1 παπ. 3, 4 και 5. 3. 

Mφληκνη γηαηξνί ηνπ Γεκνζίνπ, 

πιελ ησλ γηαηξψλ ηνπ EY 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη γηα 

εηδίθεπζε κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ KE..Y., σο 

ππεξάξηζκνη άκηζζνη. 

Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ γηαηξψλ απηψλ θαηά 

λνζνθνκείν. Oη γηαηξνί ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ σο 

ππεξάξηζκνη άκηζζνη, παίξλνπλ 

πξνεγνπκέλσο ηζφρξνλε πξνο ηελ 

εηδίθεπζε εθπαηδεπηηθή άδεηα κε 

απνδνρέο, κεηά ην ηέινο ηεο 



νπνίαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

άξζξνπ 120 ηνπ Π.Γ. 611/77 

(ΦEK 198) ή ηελ ππνρξέσζε 

δηεηνχο ππεξεζίαο ζε θέληξα 

πγείαο ή λνκαξρηαθά λνζνθνκεία. 

Mε θνηλή απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαη ηνπ αξκνδίνπ 

θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ 

θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εθπιήξσζεο 

ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. 

4. H ηνπνζέηεζε ησλ 

εηδηθεπνκέλσλ γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ. 

5. Γηαηξνί πνπ θαζίζηαληαη 

αλίθαλνη γηα άζθεζε ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπο, κπνξνχλ λα 

αζθεζνχλ σο άκηζζνη ππεξάξηζκνη 

ζε άιιε εηδηθφηεηα. H ηνπνζέηεζε 

ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ KE..Y. Γηα ηελ 

αληθαλφηεηα απνθαίλεηαη ε 

δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή εμέηαζεο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ γηαηξνχ. 

Άπθπο 2. Kχξηεο θαη ζπλαθείο 

ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. 

1. H απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο 

πεξηζζνηέξσλ απφ έλαλ (1) ηίηισλ 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξηξνπ 12 ηνπ N.Γ. 2266/1955 

(ΦEK A' 258/1955), ηζρχεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 

γηα ηηο ηέσο ζπλαθεία εηδηθφηεηεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην 

δεχηεξν ηίηιν ηνπο κφλν ζε 

επηζηεκνληθέο αλαθνηλσζεηο θαη 

ζε ζπλέδξηα. 

2α) H δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 



ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ N. 1471/1984 

(ΦEK 112) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

"1. Oη γηαηξνί, πνπ άξρηζαλ ηελ 

άζθεζή ηνπο ζε πνιηηηθή ή ζε 

ζηξαηησηηθή λνζειεπηηθή κνλάδα, 

ζε θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα απφ 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 

961/1981 (ΦEK 242) ή ζηελ 

απφθαζε A4/4063/1981 ηνπ 

Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ 

Yπεξεζηψλ, ή πνπ ππέβαιαλ 

ζρεηηθή αίηεζε πξηλ απφ ηηο 12-

10-1981, κπνξνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο ζηελ εηδηθφηεηα απηή θαη 

κφλν θαη λα ιάβνπλ ην ζρεηηθφ 

ηίηιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηε έθδνζε 

ηνπ παξαπάλσ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο ή ηεο απφθαζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε ηήξεζε ηεο 

ρξνληθήο ζεηξάο εηδίθεπζεο, πνπ 

πξνέβιεπαλ νη πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο εάλ 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

απηνχ ν ελδηαθεξφκελνο γηαηξφο 

δελ έρεη θάλεη έλαξμε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ. Χο έλαξμε 

εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη θαη ε 

αλαγλσξηδφκελε πιαζκαηηθή 

άζθεζε απφ ηελ νιηθή ή κεξηθή 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

ππεξζίαο ππάηζξνπ πξηλ απφ ηηο 

12-10-1981". 

β) Όζνη γηαηξνί επηζπκνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

N. 1471/1984, φπσο 

αληηθαζίζηαληαη παξαπάλσ, 

νθείινπλ, ζε πξνζεζκία δχν 

κελψλ (2) κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

λα ην δειψζνπλ. Oη δειψζεηο, πνπ 

έρνπ ππνβιεζεί κέρξη ζήκεξα, 

ζεσξνχληαη έγθπξεο. 

γ) O πεξηνξηζκφο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ N. 1471/1984, φπσο 

αληηθαζίζηαηαη παξαπάλσ, γηα κηα 



εηδηθφηεηα δελ ηζρχεη γηα ηνπο 

γηαηξνχο, πνπ είραλ δηνξηζηεί γηα 

ζπλέρηζε ηεο άζθεζήο ηνπο ζε 

δεχηεξε θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα 

πξνο παφ ηηο 31-12-1983, εθφζνλ 

είραλ θάλεη έλα κέξνο ηεο 

άζθεζήο ηνπο γηα ηελ εηδηθφηεηα 

απηή πξηλ απφ ηηο 12-10-1981. 

3. Γηαηξνί, πνπ είραλ αξρίζεη ηελ 

άζθεζή ηνπο ζε θχξηα εηδηθφηεηα 

ή πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθή γη' απηφ 

αίηεζε πξηλ απφ ηηο 12-10-1981 

θαη έρνπλ δηνξηζηεί κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα 

ζπλέρηζε ηεο άθεζήο ηνπο ζε ηέσο 

ζπλαθή εηδηθφηεηα, κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ηέσο 

ζπλαθνχο εηδηφηεηαο, σο εμήο: 

α) Χο ζπλαθή, κεηά ηε 

ζπκπιήξζε ησλ λφκηκσλ 

πξνυπνζέζεσλ, εθηφο απφ ην 

ρξφλν άζθεζεο ζηελ ηέσο ζπλαθή 

εηδηθφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

γίλεη θαη πξνλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ηίηινπ ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο. 

β) Χο θχξηα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ άζθεζεο 

πνπ ήηαλ αλαγθαίνο γηα ηελ θχξηα 

θαη ηελ ηέσο ζπλαθή εηδηθφηεηα 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

απηή πνπ φξηδαλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηε εηδηθφηεηα απηή, 

πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 

θχξηα. 

4. Tν πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηνζε 

ησληδαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, νη νπνίνη πξφθεηηαη 

λα αθνινπζήζνπλ ην παιηφ 

θαζεζηψο ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηα 

ηηο εηδηθφηεηεο ηεο 

νθζαικνινγίαο, δεξκαηνινγίαο, 

αηκαηνινγίαο, 

αλαηζζεζηνινγίαο,παηδηαηξηθήο 

θαη θαξδηνινγίαο, κπνξεί λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαη κε κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην λέν θαζεζηψο γηα ηελ 

αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Eηδηθφηεξα 



ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ KE..Y. 

5. Γηαηξνί κηθξνβηνιφγνη, νη 

νπνίνη μεθίλεζαλ ηελ εηδηθφηεηα 

ηεο κηθξνβηνινγίαο πξηλ απφ ηηο 4-

9-1981 θαη επηζπκνχλ λα πάξνπλ 

ηελ εηδηθφηεηα ηεο θπηηαξνινγίαο 

-ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη 

γηαηξνί ηνπ EY- ζα εηδηθεπζνχλ 

επί δχν ρξφληα, ήηνη 18 κήλεο ζηελ 

θπηηαξνινγία θαη 6 κήλεο ζηελ 

παζνινγηθή αλαηνκηθή. 

Άπθπο 3. Eηδηθεπφκελνη. εηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

1. H ηνπνζέηεζε γηαηξψλ γηα 

άζθεζε ζηα πξνθαηαξθηηθά 

ηκήκαηα ή ζηα επφκελα ηεο 

θχξηαο εηδίθεπζήο ηνπο γίλεηαη κε 

απνθάζεηο ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο. H ζχζηαζε 

ησλ πξνζσξηλψλ ζέζεσλ γίλεηαη 

κε ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο. 

Aθνχ ζπκπιεξσζεί ή γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε 

εηδίθεπζε ηνπ γηαηξνχ, πνπ 

ηνπνζεηήζεθε, ε ζέζε 

θαηαξγείηαη. 

2. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ γηα 

άζθεζε ζηα πξνθαηαξθηηθά 

ηκήκαηα ηεο θχξηαο εηδίθεπζεο 

ηνπο γίλεηαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ιακβάλεηαη 

ζην πξψην θαηά ηε ζεηά ηκήκα, 

φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. Aλ δελ ππάξρεη 

ππνρξεσηηθή ζεηξά, ε ηνπνζέηεζε 

γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

ηκήκα. 

3. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ ζηα 

επφκελα ηεο θχξηαο εηδίθεπζήο 

ηνπο ηκήκαηα γίλεηαη ζπγρξφλσο 

κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελιχξηο 

εηδίθεπζή ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηε 



ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ιακβάλνπλ γη απηή. 

4. O αξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ 

ζέζεσλ πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε κνλάδα 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο 

Xψξαο, πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε 

γηαηξψλ , θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y. 

5. Oξγαληθέο ζέζεηο 

εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ θιηληθψλ, 

εξγαζηεξίσλ ή ηκεκάησλ πνπ 

θαηαξγνχληαη κε λεψηεξε 

δηάξζξσζε ηεο ηαηξηθήο 

ππεξεζίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

E..Y. κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζε 

άιια ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ 

λνζνθνκείνπ Ύζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ. 

Mε ηελ ίδηα ή άιιε φκνηα 

απφθαζε κπνξεί λα κεηαθέξνληαη 

θαη νη εηδηθεπφκελνη γηαηξνί πνπ 

έηραλ ηνπνζεηεζεί ζηηο παξαπάλσ 

ζέζηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζήο ηνπο. Γηαηξνί, πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα εηδίθεπζε 

ζε νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθψλ 

βνεζψλ λνζνθνκείσλ, 

εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ην 

δηνξηζκφ ησλ γηαηξψλ ηνπ E..Y. 

λα ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία 

απηά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο 

ηνπο. 

6. H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ N. 1397/1983 

ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο: 

"Mε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξνχλ λα 

ζπληζηψληαη ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ 

γηαηξψλ θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα νξηζκέλεο 

εηδηθφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 



ππεξεζηψλ απηψλ σο θαηάιιεισλ 

γηα άζθεζε γηαηξψλ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο, 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ λνζνθνκείσλ". 

7. Mε απνθάζεηο ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

ηνπνζέηεζεο, άζθεζεο, 

κηζζνδνζίαο θαη άιισλ δαπαλψλ, 

πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

8. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

ζχζηαζεο ηνπ θιάδνπ ή άιιν 

δηάηαγκα, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, 

ε δηαδηθαζία θαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ηεο πξφζιεςεο ζηηο ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ γηαηξψλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ξπζκίδεηαη θάζε 

δηαδηθαζηηθφ ζέκα πνπ αλαθχπηεη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

H ζχζηαζε, θαηάξγεζε θαη 

κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ απηψλ 

γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 

Kπβέξλεζεο, Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη 

Oηθνλνκηθψλ,χζηεξα απφ γλήκε 

ηνπ KE..Y. 

Oη ζέζεηο ησλ εηδηθεπνκέλσλ 

γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηηο 

άιιεο κνλάδεο πνπ παξέρνπλ 

εηδίθεπζε ζε γηαηξνχο, πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κε νπνηδήπνηε ηξφπν 

κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο ζχζηαζεο ηνπ 

θιάδνπ, κεηαθέξνληαη θαη 

ππάγνληαη ζηνλ θιάδν απηφλ. H 

κεηαθνξά ξπζκίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Kνηλσληθσλ Aζθαιίζεσλ. 

ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ 

πξνζιακβάλνληαη γηαηξνί, πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε λνζνθνκεία γηα 

εηδίθεπζε. H πξφζιεςε θάζε 



γηαηξνχ γίλεηαη γηα φζν ρξφλν 

απαηηείηαη, γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εηδίθεπζήο ηνπ. 

9. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

ε δηάζεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ 

πιιφγνπ γηα θάιπςε δαπαλψλ 

ηνπ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Yπνπξγείνπ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ γηα δαπάλεο 

δεκφζησλ ζρέζεσλ. 

N. 2071/92 (ΦEK A' 123) 

Άπθπο 82. Άιιεο ζπλαθείο 

δηαηάμεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

κεηεθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ. 

1. Γηαηξνί ή νδνληίαηξνη πνπ 

έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο 

ηεο Eπξσπατθήο Kνηλφηεηαο, 

κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο 

εκκίζζσλ εηδηθεπφκελσλ βηεζψλ 

ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηε ηδαδηθαζία 

πνπ ηζρχεη γηα ηνπο Έιιελεο 

γηαηξνχο θαη νδνληνγηαηξνχο. 

Aπαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

γλψζε ηεο Eιιεληθήο γιψζζαο 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

λφκνπ απηνχ. 

2. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. 

κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ επηκειεηή 

A', νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ σο ππεξάξηζκνη 

εηδηθεπφκελνη ζε εηδηθφηεηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, ιακβάλνληεο ηηο 

απνδνρέο ηνπο βαζκνχ ηνπο. Mεηά 

ηελ απφθηεζε ηίηινπ ηεο λέα 

εηδηφηεηαο νη γηαηξνί απηνί έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ 

ζην Eζληθφ χζηεκα Yγείαο γηα 



κία ηεηξαεηία κε εηζαγσγηθφ 

βαζκφ επηκειεηή B' ζε θελέο 

ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο. Aλ δελ ππάξρνπλ 

θελέο ζέζεηο ηφηε ηνπνζεηνχληαη 

σο ππεξάξηζκνη απφ ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ N. 1579/1985. 

3. Eηδηθεπφκελνη γηαηξνί, πνπ δελ 

κπνξνχλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο 

πγείαο, λα ζπλερίζνπλ ηεο 

εηδηθφηεηά ηνπο, είλαη δπλαηφλ κε 

αίηεζή ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ σο 

ππεξάξηζκνη ζε άιιε εηδηθφηεηα. 

ηνπο γηαηξνχο απηνχο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ππνγξαθήο λέαο 

ζχκβαζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

είλαη ίζε πξνο ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο 

εηδηθφηεηαο θαη ηνπο 

θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ε 

απνδεκίσζε γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε λέα ζχκβαζε, θαη 

εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N. 123/1975. 

H δηαπίζησζε ησλ ιφγσλ πγείαο 

γίλεηαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο 

επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 επ. ηνπ 

Π.Γ. 611/1977. Γηα ηε δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ ηνπ γηαηξνχ ζηε λέα 

ζέζε ηνπ εηδηθεπνκέλνπ βνεζνχ, 

ηζρχνπλ θάζε θνξά νη δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θαη γηα γηαηξνχο πνπ 

ήδε εηδηθεχνληαη ζε άιιε 

εηδηθφηεηα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο 

πγείαο γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπο. 

4. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ 

Eζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ έξγν γηα 

θνηηεηέο ησλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ 

θαη ζε κε παλεπηζηεκηαθά, 

επηζηεκνληθά ηκήκαηα ησλ 

ηαηξηθψλ ηνκέσλ λνζνθνκέησλ ηνπ 

E..Y., χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 



πξφηαζε ηνπ KE..Y. 

N. 2194/94 (ΦEK A' 34) 

Άπθπο 9 παπ. 1 και 6. Θέκαηα 

γηαηξψλ. 

1. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 82 ηνπ N. 2071/92 

πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο 

εμήο: 

"Oη γηαηξνί πνπ πάζρνπλ απφ 

νκφδπγν β-κεζνγεηαθή αλαηκία, 

δξεπαλθπηηαξηθθή θαη 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

θαζψο θαη νη αηκνξξνθπιηθνί, 

πξνζιακβάλνληαη γηα εηδίθεπζε 

σο ππεξάξηζκνη, γηα ηελ άζθεζε 

ηνπο ζηελ εηδηθφηεηα θαη ζην 

λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή ηεο 

επηινγήο ηνπο. 

H δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

23 ηνπ N. 2071/92 ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο γηαηξνχο απηνχο". 

6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ KE..Y. ζπληζηψληαη ζέζεηο 

ππεξάξηζκσλ έκκηζζσλ 

εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ. ηηο 

ζέζεηο απηέο ζα εληαρζνχλ νη 

γηαηξνί κε ηαζαγέλεηα θξάηνπο - 

κέινπο ηεο Eπξσπατθήο Eλσζεο, 

πνπ ππεξεηνχλ σο ππεξάξηζκνη 

ππφηξνθνη θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ νη 

γηαηξνί ηεο απηήο θαηεγνξίαο, πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη αηηήζεηο γηα 

εηδίθεπζε κέρξη ηελ 15-7-1992. 

Aθνχ ζπκπιεξσζεί ε εθπαίδεπζε 

ησλ γηαηξψλ νη ζέζεηο 

θαηαξγνχληαη. 

Αθνινπζεί ε Υ.Α. ΓΥ13γ/19338 

1995 (ΦΔΚ Β' 935/13-11-95) 

"Τπόπορ, διαδικαζία και 

οπγάνυζη εκπαίδεςζηρ γιαηπών 

ππορ απόκηηζη ειδικόηηηαρ". 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 

2 ηνπ Ν. 123/75 (ΦΔΚ Α' 172/20-

8-75). 



2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83 

(ΦΔΚ Α' 143/7-10-83). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1579/85 

(ΦΔΚ Α' 217/23-1-77) Τπνπξγ. 

απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο. 

4. Σελ αξηζ. Γ2β/νηθ. 65918/10-1-

1977 (ΦΔΚ 51/29-1-1977) Τ.Α., 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξεο 

απνθάζεηο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 84/86 

Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 31/27-3-86). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 415/94 

Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 236/29-12-94) θαη 

ην αξηζ. πξση. Τ7/1130/13-3-95 

έγγξαθν. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1892/90 

(ΦΔΚ Α' 101/90) ηνπ Ν. 1810/88 

(ΦΔΚ Α' 223/88). 

8. Σελ αξηζ. Α4/4063/81 (ΦΔΚ Β' 

631/891) Τπνπξγηθή απφθαζε γηα 

ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2071/92 

(ΦΔΚ Α' 123/15-7-92). 

10. Σα αξηζ. Γ2β/6430/21-5-85 

θαη Γ2β/νηθ. 2766/23-1-89 

έγγξαθά καο. 

11. Σελ αξηζ. Α/ζηε 62876/19-1-

92 (ΦΔΚ Β' 771/92) θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε. 

12. Σα αξηζ. Α4/νηθ. 2318/εγθ. 

41/4-4-84, Α4/3100/25-7-89, 

Α4/6085/εγθ. 1/2-1-89, Α4/νηθ. 

2373/1-5-90, Α4/714/8-2-91 θαη 

Τ7/3554/30-6-95 έγγξαθα ηεο 

Γ/λζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο. 

13. Σελ απφθαζε κε αξηζ. 27 ηεο 

114εο Οινκ./29-5-95 ηνπ ΚΔ..Τ. 

14. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο 

δελ πξνθαιείηαη δαπάλε, ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

15. Σελ αξ. ΓΤ3Α/987/95 θνηλή 

απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο γηα ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ απνθαζίδνπκε: 

ε ζπλέρεηα ηεο ζρεη. (4) 



απφθαζήο καο πεξί δηαδηθαζίαο 

ηνπνζεηήζεσο γηαηξψλ ζε 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα πξνο 

εηδίθεπζε νξίδνπκε ηα εμήο: 

1. A΄ Όπνπ ζην ζρεη. (6) 

αλαθέξεηαη άζθεζε πξηλ ηελ 

βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα πξνεγείηαη απηήο θαη 

γίλεηαη κε μερσξηζηή ηνπνζέηεζε 

κε εμαίξεζε ηηο εηδηθφηεηεο: 

1. Πλεπκ/γία-Φπκ/γία γηα ηελ 

νπνία ε 18κελε άζθεζε ζηελ 

Παζνινγία, ζα γίλεηαη κε εληαία 

ηνπνζέηεζε ζηα Ννζ/κεία πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί λα ρνξεγνχλ 

πιήξε άζθεζε ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα ηεο Πλεπκ/γία-

Φπκ/γίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ 6κήλνπ Μ.Δ.Θ. θαη 

απνθιεηζηηθά ζηα Παζνινγηθά 

Σκήκαηα ησλ Ννζ/κείσλ πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη 

ελδηαθεξφκελνη γηαηξνί). 

2. Ηαηξνδηθαζηηθή, (γηα ηελ νπνία 

ε άζθεζε ζηελ Παζνι. Αλαηνκία 

κπνξεί λα γίλεηαη (κε μερσξηζηή 

ηνπνζέηεζε) θαη κεηά ην θχξην 

ζηάδην εηδίθεπζεο ζηελ 

Ηαηξνδηθαζηηθή θαη 

3. Ππξεληθή Ηαηξηθή, γηα ηελ 

νπνία ε πξνβιεπφκελε θαη 

πξνηαζζφκελε 6κελε άζθεζε 

ζηελ αθηηλνινγία (β' 

πξνθαηαξηηθφ ζηάδην εηδίθεπζεο) 

ζα γίλεηαη κε εληαία ηνπνζέηεζε 

ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα ηεο 

Ππξεληθήο Ηαηξηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θαη' επηινγή 6κήλνπ. Β' 1. ε 

πξνβιεπφκελε θαη πξνηαζζφκελε 

γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 6κελε 

άζθεζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Νεπξνινγίαο, κπνξεί λα γίλεηαη κε 

εληαία ηνπνζέηεζε ζηε Νεπξνρ/θή 

αιιά πάληνηε πξηλ απφ απηή, 

αθφκα θαη ζε Ννζ/κεία, πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλα γηα κεξηθή 

άζθεζε γηαηξψλ ζηε Νεπξνρ/θή. 

2. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 



αληίζηξνθεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

πξνθ/θή άζθεζε γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο: Φπζηθή ηαηξηθή θαη 

απνθ/ζε (κεηαμχ 2νπ θαη 3νπ 

ζηαδίνπ εηδίθεπζεο ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή άζθεζε) θαη 

Παηδνςπρηαηξηθήο (κεηαμχ 

Νεπξνινγίαο θαη Φπρηαηξηθήο). 

3. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ 

ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ηεο 

Παζνινγηθήο Αλαηνκίαο, ε 

άζθεζε ζηελ Κπηηαξνινγία (5ν 

έηνο εηδίθεπζεο) ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

ζην ηέινο ηεο εηδίθεπζεο, κε 

μερσξηζηή ηνπνζέηεζε, κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ζην πιήξνπο άζθεζεο 

Ννζ/κείν γηα εηδίθεπζε ζηελ 

Παζνι. Αλαηνκία). 

4. α) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ 

ηεο ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο ηεο 

Φπρηαηξηθήο θαη κφλνλ γηα ην 

Φπρ/θφ Ννζ/κείν Υαλίσλ Κξήηεο, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο 

άζθεζεο ζηε Νεπξνινγία, κεηά ην 

6κελν ηεο Φπρηαηξηθήο. 

ΗΗ. Ζ άζθεζε ησλ γηαηξψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηίηινπ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ: Αθηηλνδηαγλσζηηθήο-

Ογθνινγίαο, Γεληθήο 

Υεηξνπξγηθήο, Αλαηζζεζηνινγίαο, 

Γεληθήο Ηαηξηθήο, Ηαηξηθήο 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, 

Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο-

Μηθξνβηνινγίαο (ρξφλνο άζθεζεο 

ζηελ Παζνινγία, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε εληαία 

ηνπνζέηεζε. 

ΗΗΗ. 1. Ζ άζθεζε ησλ γηαηξψλ ζηα 

επηκέξνπο, επφκελα ή θαη' επηινγή 

ηκήκαηα ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο 

(δίκελα, ηξίκελα, εμάκελα, 

Μ.Δ.Θ. θ.ι.π.) γίλεηαη κε εληαία 

ηνπνζέηεζε, ζε αληίζηνηρεο ηεο 

θχξηαο εηδηθφηεηαο κνλάδεο, πνπ 

είλαη αλαγλσξηζκέλεο σο 

θαηάιιειεο γηα πιήξε άζθεζε 

γηαηξψλ ζηε βαζηθή εηδηθφηεηα, 

κε επζχλε θαη κέξηκλα ησλ 

νηθείσλ Γ/ληψλ, νη νπνίνη χζηεξα 



απφ ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Γ/ληέο ησλ άιισλ 

ηκεκάησλ ησλ απηψλ Ννζ/κείσλ ή 

ησλ πιεζηέζηεξσλ πξνο απηά 

Ννζ/κείσλ (εθφζνλ ηα Ννζ/κεία 

ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη νη 

γηαηξνί δελ παξέρνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν απαηηνχκελν ζηάδην 

εηδηθφηεηαο), θαηεπζχλνπλ δε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο γηαηξνχο γηα ηνλ 

απαηηνχκελν ζε θάζε πεξίπησζε 

ρξφλν εηδίθεπζεο. Σα θαη' 

επηινγήλ, ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο 

ηκήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

αξρή, ελδηάκεζα ζην ηέινο απηήο, 

θαηά ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηψλ 

ηνπο, κε γλψκνλα ηελ πην ζσζηή 

εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

κνλάδνο ηνπο (πιελ ηεο 

Οξζνπεδηθήο). 

2. Σν εμάκελν (Παζ/κία, Κπηη/γία 

θαη Δλδνθξηλνινγία) πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Μαηεπη.-Γπλαηθνινγίαο, κπνξεί λα 

γίλεηαη κε εληαία ηνπνζέηεζε θαη 

ζηα Γπλαηθνινγηθά Σκήκαηα 

Ννζ/κείσλ πνπ ρνξεγνχλ πιήξε 

άζθεζε (21 κήλεο) ζηε 

Γπλαηθνινγία. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο γηαηξψλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ βαζηθφ 

ρξφλν άζθεζεο ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα, ε ηνπνζέηεζε γηα 

άζθεζε ζηα Σκήκαηα, πνπ 

έπνληαη απηήο, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη: α) κεκνλσκέλα, 

β) κε εληαίν δηνξηζκφ ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή εηδηθφηεηα, πνπ 

απηή ππνιείπεηαη θαη εθφζνλ ε 2ε 

ιχζε απαηηεί κεγάιν ρξφλν 

αλακνλήο. 

4. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη γηαηξνί 

ζεσξνχληαη φηη θαηέρνπλ θαη 

δεζκεχνπλ ηελ νξγαληθή ζέζε 

φπνπ αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ, ηηο 

δε εθεκεξίεο, ζα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζηα ηκήκαηα ζηα νπνία έρνπλ 



κεηαθηλεζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εηδίθεπζή ηνπο ησλ απηψλ ή 

άιισλ Ννζνθ/κείσλ απφ ηα νπνία 

θαηαβάιιεηαη θαη ε ζρεηηθή 

απνδεκίσζε. 

5. Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ηαηξηθήο 

εηδηθφηεηαο ηεο 

Αλαηζζεζηνινγίαο, ην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο θαη εθεκεξηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη φπσο νξίδεηαη 

ζην αξηζκ. 45/94 Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 

236/29-12-94). ε λνζν/κεία ηα 

νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα γηα 

κεξηθή άζθεζε ησλ γηαηξψλ ζηελ 

Αλαηζζεζηνινγία, αιιά έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλα κφλν ρεηξνπξγηθά 

ηκήκαηα, δελ γίλεηαη ηνπνζέηεζε 

γηαηξψλ γηα εηδίθεπζε. 

ΗΗΗ. Α) 1. Οη γηαηξνί πνπ 

επηζπκνχλ λα εηδηθεπζνχλ, ζε 

εηδηθφηεηα πνπ ρνξεγείηαη 

αλαζηνιή ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

(Ν.Γ. 67/68), ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα πξνζθνκίδνπλ 

κεηαμχ ησλ άιισλ δηθ/θψλ θαη 

πηζην/θφ ζηξαηνι. θαηάζηαζεο 

ηχπνπ Α', απ' φπνπ ζα πξνθχπηεη 

φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή 

πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο απαιιαγήο 

απφ απηέο. 

2. Οη γηαηξνί πνπ ηνπνζεηνχληαη: 

γηα λα αξρίζνπλ εηδηθφηεηα ζε 

Ννζει. Ηδξχκαηα, πνπ δελ 

ρνξεγνχλ πιήξε άζθεζε ή γηα ην 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην εηδηθφηεηαο 

ή ζε λνζει. ίδξπκα, πνπ ρνξεγεί 

κέξνο κέξνο άζθεζεο ζην 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην εηδηθφηεηαο 

(θαη κέρξη νινθιήξσζεο απηνχ) ή 

πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ηελ 

εηδίθεπζή ηνπο ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα, καδί κε ηελ αίηεζή, 

ππνβάινπλ θαη ζρεηηθή ππεχζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψζνπλ 

νη ελδηαθεξφκελνη γηαηξνί ηελ 

απφθαζε πξφζιεςεο-

ηνπνζέηεζεο, ηε ζέζε πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί, ηελ κε ππνβνιή 



άιιεο αίηεζεο γηα εηδίθεπζε, ηελ 

ηπρφλ πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ ίδηα 

ή άιιε εηδηθφηεηα, ηνλ ρξφλν 

ιήμεο ηεο πξνθαη/θήο άζθεζεο 

(νπφηε θαη ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο 

άζθεζεο, πνπ ρνξεγεί ε 

Δπηζηεκνληθή ηνπ νηθείνπ 

λνζ/κείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία λέαο 

ηνπνζέηεζεο) θαη ηελ θαηνρή ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ηζαγέλεηαο 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ. ή 

ΔΕΔ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλέρηζε 

εηδίθεπζεο ζε εηδηθφηεηα γηα ηελ 

νπνία παξέρεηαη αλαζηνιή 

ππνρξέσζεο Ν.Γ. 67/68 γηα 

ππεξεζία ππαίζξνπ, ε 

πξναλαθεξφκελε αίηεζε θαη 

Τπεχζπλε Γήισζε, ζα 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ 

ηελ απφθαζε αλαζηνιήο 

ππνρξέσζεο Ν.Γ. 67/68 γηα ηελ 

ππεξεζία ππαίζξνπ. 

3. Οη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη ζε 

πξνθαη/θφ ζηάδην εηδηθφηεηαο, 

εθφζνλ εθθξάζνπλ επηζπκία λα 

απνθηήζνπλ ηειηθή εηδηθφηεηα 

δηάθνξε ηεο αξρηθά ηειηθήο 

επηιεγφκελεο θαη γηα ηελ νπνία 

απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο 

άζθεζεο ζην πξνθαηαξθηηθφ 

ζηάδην εηδίθεπζεο, ζα κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ην θχξην 

ζηάδην εηδίθεπζεο ηεο λέαο 

ηειηθήο επηδησθφκελεο 

εηδηθφηεηαο, κφλν κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο κεξηθήο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

ηνπνζέηεζεο-πξφζιεςεο. 

Β) Πξνθεηκέλνπ γηα ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο γηα εηδίθεπζε 

επηηξέπεηαη λα εθθξεκεί κία 

άζθεζε. Με ηελ ππνβνιή 

λεψηεξεο αίηεζεο, αθπξψλεηαη 

απηνδίθαηα θάζε πξνγελέζηεξε. 



ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

αθπξσζεί ε ηειεπηαία 

ππνβιεζείζα αίηεζε απφ ηνλ ίδην 

ηνλ ελδηαθεξφκελν γηαηξφ (θαη 

εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί ηειηθά 

άιιε αίηεζε) κπνξεί εθφζνλ 

δεηεζεί λα ελεξγνπνηεζεί. 

Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

απζεκεξφλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

λνκνχο αθπξψλνληαη φιεο. 

Δξαιπέζειρ 

α) Δπηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε 

ππνβνιή δχν (2) αηηήζεσλ απφ 

γηαηξνχο, πνπ ππεξεηνχλ σο 

ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζε 

άγνλα Π.Η., νη νπνίνη κπνξνχλ 

κεηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζε 

απηά (ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο), λα 

ππνβάινπλ αίηεζε γηα εηδίθεπζε, 

(πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

βεβαίσζε αλάιεςεο ππεξεζίαο), 

γηα ην πξνθαηαξθηηθφ θαη γηα ην 

θχξην ζηάδην εηδηθφηεηαο ή γηα ηα 

πξνθαη/θά ζηάδηα εηδίθεπζεο α 

θαη β ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε 

επηδησθφκελε ηειηθή εηδηθφηεηα, 

πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα πξνθαη/θά ζηάδηα εηδηθφηεηαο. 

β) Δπηηξέπεηαη ζε γηαηξνχο πνπ 

επηζπκνχλ λα εηδηθεπζνχλ ζην 

Ννκ/θφ Γεληθφ Ννζ/κείν εηείαο, 

λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο λα ράλνπλ 

ηε ζεηξά, πνπ έρνπλ γηα ηελ απηή 

εηδηθφηεηα ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

Ννζ/κείν. Σν απηφ δελ ηζρχεη γηα 

ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

άγνλα Π.Η. θαη έρνπλ ήδε ην 

πξνλφκην ησλ (2) αηηήζεσλ, πνπ 

ηνπο δφζεθε ζαλ θίλεηξν, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

αλαγθψλ ππαίζξνπ. 

γ) Ζ αίηεζε ηνπ γηαηξνχ γηα 

ζπλέρηζε εηδίθεπζεο ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα, πνπ ππνβιήζεθε κεηά 

ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο ζηελ 

πξνθ/θή άζθεζε, παξακέλεη 



ηζρπξή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ν γηαηξφο δηαθφπηεη ηελ 

πξνθαηαξθηηθή ηνπ άζθεζε, γηα 

λα ζπλερίζεη απηή ζε άιιν 

Ννζν/κείν. 

IV. 1. Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί 

Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπνζέηεζεο 

- πξφζιεςεο γηαηξψλ γηα 

εηδίθεπζε, ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, β) 

θέλσζε ζέζεο θαη γ) 

πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο άζθεζεο 

ζηελ πξνθαη/θή άζθεζε (ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν γηαηξφ 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη (3) 

εξγάζηκεο κέξεο, απφ ηελ 

εκεξνκελία θέλσζεο ζέζεο, 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζηνπ/θνχ ή βεβαίσζε 

εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θελή 

ζέζε, δεδνκέλνπ φηη απφ ηνπο 

αλακέλνληεο ζηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο - 

πξφζιεςεο θαη ππνβιεζεί 

κεηαγελέζηεξε αίηεζε καδί κε ην 

πηζην/θφ επδφθηκεο πξνθαη/θήο 

άζθεζεο, ζα ζπληαρζεί Τπνπξγηθή 

απφθαζε ηνπνζέηεζεο - 

πξφζιεςεο ηνπ γηαηξνχ πνπ 

ππέβαιε ηε κεηαγελέζηεξε 

αίηεζε, κφλν εάλ κέζα ζε (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιή ηεο αίηεζε 

ηνπ, δελ πξνζθνκίζεη γηαηξφο απφ 

ηνπο ήδε αλακέλνληεο ζηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, ην πηζη/θφ 

επδφθηκεο άζθεζεο ζηελ 

πξνθαη/θή εηδηθφηεηα. 

2. Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε 

ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο 

γηαηξψλ γηα εηδίθεπζε, ζα πξέπεη 

λα εθηειεζζεί απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηαηξνχο, εληφο 

ξεηήο πξνζεζκίαο (15) εκεξψλ 

(εκεξνινγηαθψλ) απφ ηεο 



επίδνζεο ζε απηνχο ηνπ 

αληηγξάθνπ ηεο Τπνπξγηθήο 

απφθαζεο. Μεηά ηελ πάξνδν δε 

ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο 

θαη εθφζνλ δελ εθηειεζζεί ε 

απφθαζε ηνπνζέηεζεο - 

πξφζιεςεο, αλαθαιείηαη απηή θαη 

ζπληάζζεηαη Τπνπξγηθή απφθαζε 

γηα ηνπνζέηεζε - πξφζιεςε ησλ 

επνκέλσλ ζηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, γηαηξψλ 

3. Υξνλνινγηθή παξάηαζε 

πξφζιεςεο γηαηξνχ, κπνξεί λα 

εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, κφλνλ 

γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο πγείαο ηνπ γηαηξνχ, πνπ 

απνδεηθλχνληαη κεηά απφ 

πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο Τγεηνλ. 

Δπηηξνπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κξαηηθψλ 

λνζει. Ηδξπκάησλ θαη εθφζνλ ην 

ζρεηηθφ αίηεκα ππνβιεζεί εληφο 

ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

εκεξνκελίαο ησλ (15) εκεξψλ απφ 

ηεο παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο. 

V. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ 

εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ, 

παξαηείλνληαη κφλνλ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

κεξηθήο άζθεζεο ηκήκα ζην νπνίν 

εηδηθεχνληαη, αλαγλσξηζζεί εθ ησλ 

πζηέξσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο, γηα πιήξε 

άζθεζε, ή γηα πεξηζζφηεξν απφ 

ηνλ παξερφκελν ρξφλν εηδηθφηεηαο 

θαη εθφζνλ δεηεζνχλ νη 

παξαηάζεηο απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο γηαηξνχο. 

VI. Γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη θαη 

γηαηξνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα 

εηδίθεπζε, ζε Ννζειεπηηθά 

Σκήκαηα, ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ν 

παξερφκελνο ρξφλνο εηδηθφηεηαο, 

ή αίξεηαη ε θαηαιιειφηεηα, ή 

αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, 

κεηαθέξνληαη ζε άιια λνζ/κεία 



γηα εηδίθεπζε θαη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πνπ αξρηθά παξείρε ην 

Ννζειεπηηθφ Σκήκα. 

Οη ηαθηηθέο απνδνρέο ησλ 

γηαηξψλ, παξέρνληαη απφ ην 

λνζ/κείν πνπ αξρηθά είραλ 

ηνπνζεηεζεί ή επηιέμεη γηα ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαη νη εθεκεξίεο 

θαηαβάιινληαη απφ ην Ννζ/κεία, 

ζηα νπνία κεηαθέξνληαη νη 

γηαηξνί. 

VII. Ζ παξνχζα απφθαζε λα 

δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Αθνινπζεί ε Υ.Α. ΓΥ13Γ/οικ. 

51948/1996 (Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο) (ΦΔΚ Β' 383/14-5-

1996). 

πκπιήξσζε ηεο αξ. πξ. 

ΓΤ13γ/19338/12-10-95 (ΦΔΚ Β' 

935/13-11-95) απφθαζεο Τπ. 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο "Σξφπνο, 

δηαδηθαζία θαη νξγάλσζε 

εθπαίδεπζεο γηαηξψλ πξνο 

απφθηεζε εηδηθφηεηαο". 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 αξ. 

2 ηνπ Ν. 123/75 (ΦΔΚ Α' 172/20-

8-95). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83, 

Ν. 1579/85, ηνπ Ν. 2071/92, ηνπ 

Ν. 1892/90 θαη Ν. 1810/88. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 84/86 θαη 

415/94 Π.Γ. 

4. Σελ αξ. Γ2β/νηθ. 65918/10-1-77 

θαλνληζηηθή απφθαζε. 

5. Σελ αξ. Α4/4063/81 απφθαζε. 

6. Σα αξ. Γ2β/6430/21-5-85 θαη 

Γ2β/νηθ. 2766/23-1-89 έγγξαθά 

καο. 

7. Σηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο. 

8. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε, ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

απνθαζίδνπκε: 

1. πκπιεξψλνπκε ηελ ζην ζέκα 

αλαθεξφκελε απφθαζή καο θαη 

ζηελ πεξίπησζε 3 ηεο 



παξαγξάθνπ IV απηήο πξνζηίζεηαη 

ην εμήο: 

Υξνλνινγηθή παξάηαζε 

πξφζιεςεο κπνξεί επίζεο λα 

εγθξηζεί θαη ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο 

γηαηξνχο πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο 

ηνπνζέηεζεο-πξφζιεςεο 

εθπιεξψλνπλ απνδεδεηγκέλα ηηο 

ηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, 

εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε εληφο ηεο 15λζήκεξεο 

πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο 

απφ ηεο παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο 

ηνπνζέηεζεο-πξφζιεςεο. Οη ζηελ 

θαηεγνξία απηή ελδηαθεξφκελνη 

γηαηξνί ππνρξενχληαη, εληφο κελφο 

απφ ηεο απφιπζήο ησλ, απφ ηηο 

ηάμεηο ηνπ Διι. ηξαηνχ, λα 

πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε 

θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξψηε 

ζέζε πνπ ζα θελσζεί κεηά ηε 

πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο. 

2. πκπιεξψλνπκε ηελ ζην ζέκα 

αλαθεξφκελε απφθαζή καο θαη 

ζηε παξ. V απηήο πξνζηίζεηαη ην 

εμήο: ".....εληφο κελφο απφ ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο 

αλαγλψξηζεο ηεο Ννζ/θήο 

Μνλάδαο, σο θαηάιιειεο γηα 

άζθεζε ησλ γηαηξψλ". 

3. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ζην 

ζέκα αλαθεξφκελε απφθαζή καο. 

 
Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή 

καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - 

Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος 

 
Yπηπεζία ςπαίθπος 

N. 1579/85 (ΦEK A' 217) 

Άπθπο 4. YπεξεζίαYπαίζξνπ, 

εμαηξέζεηο, αλαζηνιή. 

1. Oη γηαηξνί, πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

θαη δελ ηελ έρνπλ εθπιεξψζεη, 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζε ζε 

παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα 

http://www.mednet.gr/law/law7.htm#1
http://www.mednet.gr/law/law7.htm#1
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ηαηξνδηθαζηηθήο θαη ηνμηθνινγίαο 

θαζψο θαη ζε εξγαζηήξηα 

πεξηγξαθηθήο αλαηνκηθήο. ηνπο 

γηαηξνχο απηνχο ρνξεγείηαη 

αλαζηνιή ηεο ππνρξέσζεο γηα 

εθπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

γηα φζν δηάζηεκα ππεξεηνχλ ζηα 

παξαπάλσ εξγαζηήξηα. Όζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαζηνιή 

απηή, νη παξαπάλσ γηαηξνί δελ 

κπνξνχλ λα εηδηθεχνληαη ζε άιιε 

εηδηθφηεηα. Aθνχ ππεξεηήζνπλ 

γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα 

ηαηξνδηθαζηηθήο θαη ηνμηθνινγίαο, 

θαζψο θαη ζε εξγαζηήξηα 

πεξηγξαθηθήο αλαηνκηθήο, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

ηνπ N.Γ. 67/1968 (ΦEK 303). Mε 

απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

2. Γηαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 67/1968, κεηά 

ηε ζπγρψλεπζε ησλ αγξνηηθψλ 

ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

ζηαζκψλ κπνξεί λα δηνξίδνληαη κε 

απνθάζεηο ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο ζε θέληξα 

πγείαο θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, 

πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε 

δηνξηζκνχ. ηνπο γηαηξνχο απηνχο 

θαηαβάιινληαη απνδνρέο 

αγξνηηθνχ γηαηξνχ. 

Oη παξαπάλσ πξνζσξηλέο ζέζεηο 

θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο κε ηελ 

απνρψξεζε ησλ γηαηξψλ πνπ 

δηνξίζηεθαλ. 

Όζνη γηαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ αγξνηηθψλ 

ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

ζηαζκψλ θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην ρξφλν 



εθπιήξσζεε ηεο ππνρξέσζεο ηνπο 

εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ κέρξη 

λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζή 

ηνπο σο ππεξάξηζκνη ζηα θέληξα 

πγείαο πνπ ζπγρσλεχηεθαλ ηα 

αγξνηηθά ηαηξείαθαη πγεηνλνκηθνί 

ζηαζκνί πνπ ππεξεηνχζαλ. 

Oη ζέζεηο ησλ γηαηξψλ απηψλ 

κεηαηξέπνληαη ζε πξνζσξηλέο πνπ 

θαηαξγνχληαη απηνδίθαηα κε ηε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή 

ηνπο. 

Γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζε 

λνζνθνκεία σο ππφρξενη 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 

εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ κε 

ηηο ίδηεο απνδνρέο κέρξη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην ρξφλν ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπο. 

Mφληκνη γηαηξνί ησλ αγξνηηθψλ 

ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

ζηαζκψλ, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ N. 1397/1983. 

3. Oη γηαηξνί, πνπ βξίζθνληαη 

λφκηκα εθηφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, 

κπνξνχλ αλ δηνξίδνληαη ζε 

αγξνηηθά ηαηξεία θαη 

πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο γηα 

εθπιήξσζεηεο ππνρξέσζεο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην N.. 67/1968. 

4. Γηαηξνί, πηπρηνχρνη ειιεληθψλ 

ηαηξηθψλ ζρνιψλ, πνπ απνθηνχλ 

ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, κπνξνχλ 

λα δηνξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ, εθφζνλ είλαη ππφρξενη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 

67/1968. κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ, κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηνχληαη γηα εηδίθεπζε θαη 

λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. 

5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαη ηνπ ζπλαξκνδίνπ 

ππνπξγνχ ξπζκίδνληαη ζέκαηα 



πξνζαξκνγήο πξνο ηηο θνηλνηηθέο 

πξάμεηο, πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο 

αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ 

ηίηισλ, θαζψο θαη ρνξήγεζεο 

αδεηψλ άζθεζεο επαγγεικάησλ 

πγείαο. 

N. 2071/92 (ΦEK A' 123) 
 

Άπθπο 22. Γηαηξνί ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ. 

1. Eθεμήο νη γηαηξνί ησλ 

αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, 

πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαινχληαη 

γηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαη 

θέληξσλ πγείαο. 

2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ 

Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ 

Aζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ 

αλαζηνιψλ θαη απαιιαγψλ ηεο 

ππνρξέσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

ηνπ N.Γ. 67/1968. 

3. Oη ππεξεηνχληεο σο κφληκνη 

δεκφζηνη πνιηηηθνί θαη 

ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη θαη νη 

κφληκνη ππάιιεινη ησλ N.Π.Γ.Γ. 

πνπ απνθηνχλ πηπρίν ηαηξηθήο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968. (Mε 

ηελ παξαίηεζε ηνπο απφ ηε ζέζε 

πνπ ππεξεηνχλ, ε απαιιαγή ηνπο 

παχεη λα ηζρχεη.){Tν εδάθην πνπ 

παξαηίζεηαη κέζα ζε αγθχιεο 

θαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ 

N. 2256/94.} 

Άπθπο 23. Άιιεο δηαηάμεηο γηα 

ηνπο γηαηξνχο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ. 

1. H δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ N. 1759/1988 

επεθηείλεηαη ηζρχνπζα θαη γαη 

γηαηξνχο κε ππνρξένπο ζεηείαο 

ππαίζξνπ ηνπ N. 67/1968, εθφζνλ 



ε πξνθήξπμε ηνπ αηλίζηνηρνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζρπκαηηζκνχ 

παξακέλεη άγνλε επί ηξίκελν. 

2. Oη άδεηεο θαη απνπζίεο πάζεο 

θχζεσο ησλ γηαηξψλ ππφρξεσλ 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ δελ 

πξνζκεηξψληαη ζηελ ππνρξέσζε 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 

67/1968. 

3. Mε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο 

αξρήο ηνπ γηαηξνχ ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

άδεηα δηακνλήο ζε απηφλ εθηφο ηεο 

έδξαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζηαζκνχ, 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

δελ πιεξνί ζηνηρεηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο δηακνλήο. 

4. Oπιίηεο γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ 

ζε πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο 

κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο λα 

παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 

ηνπ N. 1821/1988 (ΦEK 271 A'), 

θαηφπηλ εγγξάθνπ αδείαο ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

νηθείνπ Γεληθνχ Eπηηειείνπ. 

5. Γηαηξνί πάζρνληεο απφ 

κεζνγεηαθή αλαηκία (πιελ 

εηεξνδπγσηψλ), θιεξνλνκηθή 

ζθαηξνθπηηάξσζε θαη 

δξεπαλνθπηηαξηθή, ή 

κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή λφζν, 

απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο 

ππεξεζίαο ππάηζξνπ ηνπ N.Γ. 

67/1968. Eπίζεο απαιιάζζνληαη 

ηεο ίδηαο ππνρξεψζεσο γηαηξνί, 

πνπ πάζρνπλ απφ παξαπιεγία, 

ρξνλία λεθξηθή αλεπάξθεηα, κφλν 

εάλ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία 

αηκνθαζάξζεσο θαη ηαηξνί, πνπ 

έρνπλ θξηζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο θαη 

παξνπζηάδνπλ αλαπεξία άλσ ηνπ 

67%. 

Άπθπο 24. Aλαγλψξηζε 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ. 

1. Aλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο 

εθπιεξψζεσο ηεο ππνρξεψζεσο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 



67/1968, ν πξψηνο ρξφλνο 

ππεξεζίαο ησλ γηαηξψλ E..Y. 

νππ ππεξεηνχλ, ππεξέηεζαλ ή ζα 

ππεξεηήζνπλ ζε λνζνθνκεία ή 

θέληξα πγείαο εθηφο ησλ Nνκψλ 

Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. H 

ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

επηκειεηέο Γ ησλ K.Y. πνπ ε 

απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπο 

δεκνζηεχζεθε ζην Φ.E.K. κέρξη 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ απηνχ. 

2. Oη γηαηξνί πνπ δελ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

ππεξεζία ππαίζξνπ, πνπ νξίδεη ην 

N.Γ. 67/1968 θαη ππεξεηνχλ ή ζα 

ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο γηαηξψλ 

E..Y. ζε λνζνθνκεία ησλ Nνκψλ 

Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 

απνζπψληαη κε απφθαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ 

ππνρξεσηηθά γηα ρξνληθφ δάζηεκα 

ελφο έηνπο θαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ζε 

λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο εθηφο 

ησλ Nνκψλ Aηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο. Tν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο απφζπαζεο απηψλ 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο 

εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 

67/1968. 

3. Mέξνο ηεο ππνρξεψζεσο 

ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 

67/1968, πνπ ηπρφλ έρεη δηαλπζεί 

απφ ηνπο πην πάλσ γηαηξνχο, 

πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ. 

4. Eπαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη 

παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ N. 633/1977 γηα ηνπο γηαηξνχο 

ησλ πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαη 

θέληξσλ πγείαο. 

(εκ.: Βι. ζρεη. παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 2071/92 

παξαπάλσ). 

 



 


