
ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ 
Σελ  Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξηώλ ησλ Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ,  
Ιλζηηηνύηνπ Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο  Δπηζηεκώλ  

Τγείαο ηνπ ΚΔΤ 
Σελ απόθηεζε Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο θαη  

Σε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε Ιαηξώλ 
 
 
Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ηε ηειηθή εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, εθηφο ηνπ 3νπ 
άξζξνπ, ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΤ, φπσο 
δηακνξθψζεθε σο ηελ 24ε  Μαξηίνπ 2011 κεηά πξνεξγαζία 10 κελψλ. Σν πιαίζην 
αξρψλ ηεο πξφηαζεο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ΚΔΤ ηεο 28εο Μαξηίνπ 
2011. 
 
ηελ επηηξνπή ζπκκεηείραλ: 
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΚΔΤ Ισάλλεο Γαηζέξεο, Ππξεληθφο Ιαηξφο- πληνληζηήο 
Γηεπζπληήο ΔΤ ,σο Πξόεδξνο 
Οη Οκόηηκνη Καζεγεηέο, 
Ηιίαο Λακπίξεο, Οξζνπαηδηθφο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 
Γεκήηξεο Λνπθφπνπινο, Παζνιφγνο, ΔΚΠΑ 
Οη Καζεγεηέο, 
Νηθφιανο Νηφκπξνο, Παζνιφγνο-Νεθξνιφγνο, Πξφεδξνο Ιαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ 
Γεψξγηνο Πεηξίθθνο, Παζνιφγνο, ΔΚΠΑ 
Παλαγηψηεο  ειβηαξίδεο, , Νεπξνρεηξνπξγφο, ΑΠΘ 
Γξεγφξηνο Κνπξάθιεο, Υεηξνπξγφο ,ΔΚΠΑ 
Παλαγηψηεο Μέγαο, Οξζνπαηδηθφο, Παλ. Παηξψλ 
Λάκπξνο Μηράιεο, Καξδηνιφγνο, Παλ. Ισαλλίλσλ 
Υξπζνχια Λεκνλίδνπ, Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ 
Αζελά Καινθαηξηλνχ, Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ 
Οη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 
Αλαζηάζηνο Φηιαιήζεο, Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο, Αληηπξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 
Παπαδνγεσξγάθεο Νηθφιανο, Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ΔΚΠΑ 
Οη πληνληζηέο Γηεπζπληέο ΔΤ 
Νηθφιανο Μπαηάθεο, Αθηηλνδηαγλσζηήο 
Βαζίιεηνο Λανπφδεο , Υεηξνπξγφο 
Νηθφιανο Μαξνπδηάο, ΧΡΛ 
ηακάηεο Πίλεο, Υεηξνπξγφο 
Γεσξγία Μαξγαξίηε, Βηνπαζνιφγνο 
ηακαηίλα Παγψλε, Παζνιφγνο 
ηέθαλνο Φνχζζαο  , Καξδηνιφγνο 
Οη Δηδηθεπόκελνη Ιαηξνί 
Κσλζηαληίλνο Νηθνιάνπ, Παηδηαηξηθήο 
Αιέμηνο Βαζηιείνπ, ΧΡΛ. 
 
Οη πεξηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ ( άξζξν 3) είλαη 
πξνζσξηλέο. Οη Καζεγεηέο Λ. Μηράιεο θαη Σ. Φηιαιήζεο έρνπλ αλαιάβεη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηηο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξίεο. 
 
Η επηηξνπή επραξηζηεί ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΚΔΤ Γξ. Αλδξέα εξέηε γηα ηελ ζπλαληίιεςε 
θαη ηελ ελεξγφ ζηήξημε ζην έξγν ηεο. 
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Άξζξν 1 
Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξηώλ ησλ Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ [ΔΔΙΔ] 

 
Ιδξχνληαη Δπηζηεκνληθέο Δηαηξίεο ησλ Ιαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, κε Ννκηθή κνξθή πνπ κπνξεί λα νξίδεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα 
εγγξαθήο ησλ Ιαηξψλ πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ θαη ηε δπλαηφηεηα λα 
απνδέρνληαη δσξεέο θαη ρνξεγίεο. 
 
θνπφο ησλ [ΔΔΙΔ] είλαη  ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 
δπλαηή πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζηελ νξγάλσζε, ηελ παξνρή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 
απφθηεζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο , ηε ζπλερηδφκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δηαξθήο βειηίσζε ησλ γλψζεσλ 
θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ. 
 
Οη ΔΔΙΔ ρνξεγνχλ ην ηίηιν ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 
 
Οη ΔΔΙΔ έρνπλ αθφκε σο  αξκνδηφηεηεο  
- Σε δεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη πξσηνθφιισλ γηα θάζε ηαηξηθή 

πξάμε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 
- Σελ επηκέιεηα επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ 
- Σελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε ζε φηη ηηο 

αθνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζεγήζεσλ γηα ην ζπλνιηθνχ αξηζκφ ησλ 
εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ θαη ησλ ζέζεσλ εηδίθεπζεο ζε θάζε ΔΚ. 

- Σελ πξφηαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ελδερφκελε απέληαμε 
εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θαη κνλάδσλ.( Medical Audit θαη Πηζηνπνίεζε) 

- Σελ εηζήγεζε γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ 
ηαηξψλ , πνπ εθδίδεηαη κε ΤΑ 

 
Οη ΔΔΙΔ εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα θάζε ζψκα εθιεθηφξσλ, θξηηψλ θαη 
αμηνινγεηψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπο γηα ηα 
ζψκαηα ησλ εμεηαζηψλ απφθηεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 
 
Οη ΔΔΙΔ έρνπλ δχν έδξεο κηα ζηελ Αζήλα θαη κηα ζηελ Θεζζαινλίθε. Γηνηθνχληαη 
απφ 9κειή Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ζηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 
Παλεπηζηεκηαθψλ ηαηξψλ, ηαηξψλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ 
ηαηξψλ. Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ(Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο 
Γξακκαηέαο) ησλ Γ είλαη άκεζε. ην πξνεδξείν θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 
εθπαίδεπζεο εηδηθεπνκέλσλ, ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ,ηεο δηεζλνχο 
εθπξνζψπεζεο θαη ησλ εθδφζεσλ. Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ζέζε ηνπ πξνεδξείνπ 
πξναπαηηνχλ ειάρηζηα πξνζφληα εξεπλεηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη θιηληθήο εκπεηξίαο. 
Η ζεηεία ησλ Γ είλαη ηξηεηήο. Οη εθινγέο δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ ηελ επηζηνιηθή 
θαη ηελ ειεθηξνληθή ςήθν. Δθινγηθά θέληξα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε έδξα δηνηθεηηθήο 
πεξηθέξεηαο.  
Η πξψηε εγγξαθή γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο. Χο ηελ πξψηε εθινγή, 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηνλ Ννέκβξην 2011, ηα Γ ησλ ζεκεξηλψλ εηαηξεηψλ  
νξίδνληαη- εάλ ην επηζπκνχλ σο δηνηθνχζεο επηηξνπέο- άιισο απηέο νξίδνληαη απφ 
ην πξσηνδηθείν. 
 



 3 

Δληφο 3 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδεηαη Τπνπξγηθή 
απφθαζε (ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα;) πνπ θαζνξίδεη ηα θαηαζηαηηθά ησλ  ΔΔΙΔ θαη ηεο 
πλΔ θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 
 
Οη πξφεδξνη ησλ ΔΔΙΔ ζπγθξνηνχλ ηε χλνδν ησλ Ιαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ. 
Η πλΙΔ έρεη σο αληηθείκελα-αξκνδηφηεηεο 
- ηελ  έθθξαζε γλψκεο γηα ηε ζχζηαζε λέσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη 
εμεηδηθεχζεσλ 
- ηα δηεηαηξηθά επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 
- ηελ  ηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία θαη ηνλ  έιεγρν  ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ 
- ηε ζπλνιηθή θαηάξηηζε θαη ηελ  παξαθνινχζεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε,φζνλ 
αθνξά ην ηαηξηθφ δπλακηθφ. 
- ιεηηνπξγεί σο δεπηεξνβάζκην φξγαλν ελζηάζεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε-αμηνιφγεζε-
απέληαμε εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θαη κνλάδσλ. 
- Δθιέγεη 3κειέο πξνεδξείν (Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα) πνπ ηελ 
εθπξνζσπεί ζην Ιλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 
Τγεηνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 
- Δηζεγείηαη ζεκαηνδφηεο, εμεηαζηέο θαη επηηεξεηέο ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο γηα 
εθπαίδεπζε ζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα. 
- Γεκηνπξγείηαη γξακκαηεία ηεο πλΙΔ. 
- Οη πφξνη ηεο πλΙΔ πξνέξρνληαη απφ ην 5% ησλ εζφδσλ ησλ ΔΔΙΔ πνπ 
κεηαβηβάδεηαη εηεζίσο, δσξεέο θαη ρνξεγίεο. 
 

Άξζξν 2 
Ίδξπζε Ιλζηηηνύηνπ Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 

Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ ΚΔΤ 
 

Γεκηνπξγείηαη γξακκαηεία θαη ππεξεζία. 
Μπνξεί λα αλαζέηεη κειέηεο θαη θάζε άιιν έξγν ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 
 
Τπάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο 
- Σεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδφκελεο Ιαηξηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΤ. 
- Όισλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ ΚΔΤ γηα αλαγλψξηζε ρξφλνπ εηδίθεπζεο, 

εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, αλαγλψξηζεο άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, 
εμεηδηθεχζεσλ ζε πγεηνλνκηθέο επηζηήκεο, λέεο βηνηαηξηθέο επηζηήκεο θιπ 

- Σεο εζληθήο επηηξνπήο εζηθήο θαη ηαηξηθήο δενληνινγίαο 
- Σεο επηηξνπήο ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ αλαγλψξηζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ 
- Σεο κνξηνδφηεζεο θάζε ηαηξηθήο επηζηεκνληθήο εθδήισζεο(θαηά UEMS ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΙ) 
-  Σεο κνξηνδφηεζεο θάζε  επηζηεκνληθήο εθδήισζεο ησλ άιισλ επηζηεκψλ 

πγείαο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αληηζηνίρσλ θνξέσλ ησλ άιισλ επηζηεκψλ. 
- Η εηζήγεζε ζεκάησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ 
- Η έθθξαζε γλψκεο γηα ηνλ αξηζκφ εηζαγσγήο θνηηεηψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο 

ζρνιέο 
 
Γηνηθείηαη απφ 15 κειέο Γ πνπ κεηέρνπλ: ( 3ΙΔ, 2ΠΙ, 1 ΟΓΟΜ, 1 ΠΦ, 2ΑΔΙ-Ι,1ΑΔΙ-
ΟΓ, 1 ΑΔΙ-Φ, 1ΑΔΙ-ΒΙΟΛ, 1ΑΔΙ-ΝΟΗΛ, 1ΔΓΤ, 1ΤΤΚΑ). Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο 
απφ ηα κέιε ΙΔ ή ΑΔΙ 

- Οη πφξνη ηνπ ΙλζηΔΔΤΔ  πξνέξρνληαη απφ ην 5% ησλ εζφδσλ ησλ ΔΔΙΔ πνπ 
κεηαβηβάδεηαη εηεζίσο,  

- Γσξεέο θαη ρνξεγίεο. 
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- Σν 1% ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ 
επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ αηηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη 
κνξηνδφηεζεο. Σν 50% ηνπ πνζνχ απηνχ κεηαβηβάδεηαη  ζην ΚΔΤ. 

 
 

Άξζξν 3 
Ιαηξηθέο εηδηθόηεηεο 

 
 

[Οη πεξηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 
αθνινπζνύλ είλαη πξνζσξηλέο. Οη Καζεγεηέο Λ. Μηράιεο θαη Σ. Φηιαιήζεο 
έρνπλ αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηηο Δπηζηεκνληθέο 
Δηαηξίεο.] 
 

1. Οη θάηνρνη πηπρίνπ Ιαηξηθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο ή ηζφηηκσλ πηπρίσλ ηεο 
αιινδαπήο επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο δχλαληαη λα 
εθπαηδεπηνχλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 

α. Αγγεηνρεηξνπξγηθή    
 β. Αηκαηνινγία     

γ. Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία   
δ. Αθηηλνινγία      
ε. Αιιεξγηνινγία     
ζη. Αλαηζζεζηνινγία    
δ. Βηνπαζνινγία     
ε. Γαζηξεληεξνινγία    
ζ. Γεληθή Ιαηξηθή  
η. Γεξηαηξηθή    
ηα. ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή   
ηβ. Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία  
ηγ. Δλδνθξηλνινγία  
ηδ. Δζσηεξηθή Παζνινγία 
ηε. Ιαηξηθή Γελεηηθή  
ηζη. Ιαηξηθή ηεο Δξγαζίαο 
ηδ. Ιαηξνδηθαζηηθή    
ηε.Kαξδηνινγία      
ηζ. Κνηλσληθή Ιαηξηθή  
θ.. Κπηηαξνινγία   
θα. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία   
θβ.Νεπξνινγία  
θγ. Νεπξνρεηξνπξγηθή    
θδ.Νεθξνινγία  
θε.Oγθνινγηθή Παζνινγία 
θζη.Οξζνπαηδηθή  
θδ.Οπξνινγία 
θε. Οθζαικνινγία 
θζ.Παζνινγηθή Αλαηνκηθή 
ι.Παηδηαηξηθή 
ια.Παηδνςπρηαηξηθή 
ιβ.Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 
ιγ. Πλεπκνλνινγία 
ιδ Ππξεληθή Ιαηξηθή 
ιε.Ρεπκαηνινγία 



 5 

ιζη.Φπζηθή Ιαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε 
ιδ.Υεηξνπξγηθή 
ιε.Υεηξνπξγηθή Θψξαθα 
ιζ. Υεηξνπξγηθή Παίδσλ 
κ.Φπρηαηξηθή 
κα.Χηνξηλνιαξπγγνινγία 

           
 
 
 
2. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα 
θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
 
 α. Αγγεηνρεηξνπξγηθή 

Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 
αγγεηνρεηξνπξγφο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα ζεξαπεχεη ηηο αγγεηαθέο 
λφζνπο: 

αα. φισλ ησλ αξηεξηψλ, πιελ ηεο αληνχζαο ανξηήο, ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ θαη 
ησλ ζηεθαληαίσλ, 

αβ. ηνπ θιεβηθνχ δηθηχνπ θαη 
αγ. ησλ ιεκθηθψλ αγγείσλ. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί επηά ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
αα. πξψηε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
αβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή, έμη κήλεο ζηε 

Υεηξνπξγηθή Θψξαθα θαη έμη κήλεο ζηελ Καξδηνρεηξνπξγηθή. 
 
β. Αηκαηνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

αηκαηνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηα αηκαηνινγηθά 
λνζήκαηα θαη αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο ζε λνζειεπφκελνπο θαη εμσηεξηθνχο 
αξξψζηνπο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
βα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία ή 

Παηδηαηξηθή θαη 
ββ. δεχηεξε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Κιηληθή Αηκαηνινγία,  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη ηε κνξθνινγηθή κειέηε ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζε ρξφλν πνπ 
ηζνδπλακεί κε έμη κήλεο Δξγαζηεξηαθή Αηκαηνινγία), δεθανθηψ κήλεο ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Αηκαηνινγία θαη έμη κήλεο ζηελ Αηκνδνζία. 

 
γ. Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

αθηηλνζεξαπεπηήο–νγθνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηα αθηηλνζεξαπεπηηθά 
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αληηκεηψπηζε νγθνινγηθψλ αξξψζησλ. Ο 
εηδηθεπφκελνο ζηελ αθηηλνζεξαπεπηηθή νγθνινγία, πξέπεη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, λα 
εκπεδψζεη ηελ αζθαιή, αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηνληηδνπζψλ 
αθηηλνβνιηψλ θαη λα εμνηθεησζεί, ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 
αθηηλνζεξαπείαο, θαηά ηε ξηδηθή θαη αλαθνπθηζηηθή αθηηλνζεξαπεία αξξψζησλ κε 
θαθνήζε λενπιάζκαηα. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο 
ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ζηελ αληηκεηψπηζε θαινήζσλ παζήζεσλ, φπσο, ηδίσο, 
αξηεξηνθιεβψδεηο δπζπιαζίεο θαη πξφιεςε επαλαζηέλσζεο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα θαη έμη κήλεο, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο 
εμήο: 
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γα. πξψηε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη δψδεθα κήλεο 
ζηελ Ογθνινγηθή Παζνινγία θαη 

γβ. δεχηεξε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηελ Αθηηλνινγία, ηξηάληα έμη κήλεο 
Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία θαη δχν ηξίκελα ζε αληηθείκελα επηινγήο ηνπ 
εηδηθεπφκελνπ. 
 
 
 

δ. Αθηηλνινγία 
Ι. Δίλαη πνιπζεκαηηθή εηδηθφηεηα θαη πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζην βαζηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν – θνηλφ θνξκφ ηεο Αθηηλνινγίαο αλά 
ζχζηεκα, ψζηε ν εηδηθεπκέλνο αθηηλνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Αθηίλεο 
– Υ, ηνπο Τπέξερνπο, ηελ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία, ηε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία θαη 
ηελ Φεθηαθή Αγγεηνγξαθία γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο θαη λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη 
θαη ζε ζεξαπεπηηθά πεδία κε παξεκβαηηθέο ηερληθέο θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο παξαπάλσ 
κεζφδνπο απεηθφληζεο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
δα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηα βαζηθά πεδία ηεο Αθηηλνινγίαο 

(Αθηηλνθπζηθή, Αθηηλνβηνινγία, Αθηηλνπξνζηαζία θαη Αθηηλναλαηνκία) θαη θπθιηθά ζηηο 
ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο, ηεο Τπεξερνηνκνγξαθίαο, ηεο 
Τπνινγηζηηθήο Σνκνγξαθίαο, ηεο Αγγεηνγξαθίαο θαη ηεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

δβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο θπθιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 
Αθηηλνινγία αλά ζχζηεκα σο εμήο: Μπνζθειεηηθή Αθηηλνινγία (δεθαεπηά εβδνκάδεο), 
Αθηηλνινγία Θψξαθα (δεθαεπηά εβδνκάδεο), Αθηηλνινγία Πεπηηθνχ (δεθαεπηά 
εβδνκάδεο), Νεπξναθηηλνινγία (δεθαεπηά εβδνκάδεο), Αθηηλνινγία Οπξνγελλεηηθνχ 
πζηήκαηνο (δεθαηέζζεξηο εβδνκάδεο), Αθηηλνινγία Καξδηαγγεηαθνχ πζηήκαηνο 
(δψδεθα εβδνκάδεο), Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία (δψδεθα εβδνκάδεο), Αθηηλνινγία 
Κεθαιήο θαη ηξαρήινπ (δέθα εβδνκάδεο), Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία (νθηψ εβδνκάδεο), 
Αθηηλνινγία Μαζηνχ (έμη εβδνκάδεο), επείγνπζα Αθηηλνινγία (νθηψ εβδνκάδεο) θαη 

δγ. ηξίηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο πξφζζεηεο – ζπκπιεξσκαηηθήο θπθιηθήο 
εθπαίδεπζεο αλά ζχζηεκα ή ζε έλα κφλν ζχζηεκα επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ. 

 
ε. Αιιεξγηνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ: 
εα. ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπρλφηεξσλ αιιά θαη 

ζπάλησλ λνζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Αιιεξγηνινγίαο θαη Κιηληθήο Αλνζνινγίαο 
εβ. ζηε δηελέξγεηα ησλ in vivo θαη in vitro απαηηνχκελσλ  δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη 
 εγ. ζηε δηελέξγεηα κε επηηπρία θαη αζθάιεηα ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Δηδηθήο 

Αλνζνζεξαπείαο.  
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
εα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία ή 

Παηδηαηξηθή θαη 
εβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα κήλεο ζηελ Κιηληθή Αιιεξγηνινγία – Αλνζνινγία, 

έμη κήλεο ζε Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο, έμη κήλεο ζηελ Πλεπκνλνινγία, ηξεηο κήλεο ζηε 
Γεξκαηνινγία θαη ηξεηο κήλεο ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία. 

 
ζη. Αλαηζζεζηνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηαρείαο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αζθαιή 
ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο, ηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα γηα ρεηξνπξγηθέο θαη 
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δηαγλσζηηθέο επεκβάζεηο, πξνγξακκαηηζκέλεο θαη επείγνπζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε 
αξξψζησλ κε νμχ θαη ρξφλην πφλν. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ζηα. πξψηε πεξίνδνο, δεθανθηψ κήλεο ζηα βαζηθά πεδία ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο 
ζηβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξεηο κήλεο ζηελ Πλεπκνλνινγία θαη ηξεηο κήλεο 

θαξδηνινγία θαη 
ζηγ. ηξίηε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία {απφ ηνπο 

νπνίνπο ηξεηο κήλεο ζε Σκήκα Δπεηγνπζψλ Πεξηπηψζεσλ (Σ.Δ.Π.) θαη έμη κήλεο ζε 
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Φ.) – Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο (Μ.Α.Φ.)} ζε 
Αλαηζζεζηνινγηθά ηκήκαηα λνζνθνκείσλ, ζηα νπνία θαιχπηεηαη ην αληίζηνηρν 
πεξηερφκελν εθπαίδεπζεο. 

 
δ. Βηνπαζνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηε 

δηελέξγεηα θαη εξκελεία εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηα επί κέξνπο πεδία ηεο 
Μηθξνβηνινγίαο, ηεο Δξγαζηεξηαθήο Αηκαηνινγίαο, ηεο Ιαηξηθήο Βηνρεκείαο θαη ηεο 
Αλνζνινγίαο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
δα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
δβ. δεύηερη περίοδος, δώδεκα μήνες ζηη Μικροβιολογία, εννέα μήνες ζηην 

Ανοζολογία, δώδεκα μήνες ζηην Ιαηρική Βιοτημεία, δώδεκα μήνες ζηην Εργαζηηριακή 
Αιμαηολογία και ηρεις ζηην Αιμοδοζία. 

 
ε. Γαζηξεληεξνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 

ψζηε ν εηδηθεπκέλνο γαζηξεληεξνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα 
αληηκεησπίδεη ηα ζπλήζε αιιά θαη ζπαληφηεξα λνζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ, ρξφληα θαη 
επείγνληα. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη απηάξθεο ζηελ εθηέιεζε ππεξερνγξαθεκάησλ ησλ 
νξγάλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθφηεηα (γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο, ήπαξ, πάγθξεαο, 
ρνιεθφξα αγγεία) θαη ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ ελδνζθνπηθψλ πξάμεσλ, δειαδή 
νηζνθαγνγαζηξν-δσδεθαδαθηπινζθνπήζεσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο αηκνζηαηηθέο ηερληθέο, 
νιηθψλ θνινζθνπήζεσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο αηκνζηαηηθέο ηερληθέο, πνιππεθηνκψλ θαη 
πξσθηνζθνπήζεσλ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε πξναηξεηηθψλ ελδνζθνπηθψλ 
πξάμεσλ, δειαδή δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή ελδνζθνπηθή παιίλδξνκε 
ρνιαγγεηνπαγθξεαηνγξαθία, ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο κε ρξήζε laser, δηαζηνιέο 
ζηελψζεσλ, καλνκεηξία θαη pHκεηξία, ελδνζθνπηθνχο ππέξερνπο, δηαγλσζηηθή 
ιαπαξνζθφπεζε, παξεκβαηηθή πξσθηνινγία θαη πξνρσξεκέλε επαηνινγία (ησλ 
κεηακνζρεχζεσλ). 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
εα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
εβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηε Γαζηξεληεξνινγία. 
 
ζ. Γεληθή Ιαηξηθή  
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Γεληθφο Ιαηξφο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη ζεξαπεχεη φια ηα νμέα θαη ρξφληα 
λνζήκαηα θαη ηηο αδηαθνξνπνίεηεο θαη αζαθείο λνζνινγηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Π.Φ.Τ.), λα παξέρεη άκεζε 
πεξίζαιςε ζηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη λα παξαπέκπεη ζε άιιεο ηαηξηθέο 
εηδηθφηεηεο θαη ππεξεζίεο πγείαο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε 
θξνληίδα. Να αληηκεησπίδεη ηνλ άξξσζην σο νιφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
ςπρνινγία ηνπ θαη ην νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα 
κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ζε 
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αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο. Σέινο, ζα πξέπεη 
λα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηεο 
Π.Φ.Τ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ πγείαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
ηεο πξαγκαηνπνίεζεο παξεκβάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο θνξείο 
ηεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ζα. πξψηε πεξίνδνο, δεθαέμη κήλεο ζηνλ Κχθιν Παζνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηεο Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο, ηεο Καξδηνινγίαο, ηεο 
Παηδηαηξηθήο, ηεο Πλεπκνλνινγίαο, ηεο Νεπξνινγίαο, θαη ηεο Γεξκαηνινγίαο θαη 
δεθαηξεηο κήλεο ζηνλ Κχθιν Υεηξνπξγηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζην 
αληηθείκελν ηεο Υεηξνπξγηθήο, ηεο Οξζνπαηδηθήο, ηεο Μαηεπηηθήο–Γπλαηθνινγίαο, ηεο 
Οθζαικνινγίαο, ηεο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο θαη ηεο Οπξνινγίαο θαη 

ζβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξεηο κήλεο ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Κχθιν, πνπ πεξηιακβάλεη 
εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηεο Αθηηλνινγίαο θαη ηεο Βηνπαζνινγίαο θαη δεθαέμη κήλεο 
ζηνλ Κχθιν Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, πνπ πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζε Κέληξν 
Τγείαο θαη ζηα αληηθείκελα ηεο Κνηλσληθήο θαη Κιηληθήο Φπρηαηξηθήο, ηεο Δπείγνπζαο 
Πξνλνζνθνκεηαθήο Ιαηξηθήο θαη ηεο Δπηδεκηνινγίαο, Βηνζηαηηζηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο 
ηεο Έξεπλαο. 

ΙΙΙ. Παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο 
παξαγξάθνπ δ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λφκνπ 3209/2003 (ΦΔΚ 304 Α’). 

 
 
η. Γεξηαηξηθή 
 
 
ηα. ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή  
Ι. Η ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή θαζνξίδεηαη σο εηδηθφηεηα 

ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο. Η ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή 
Υεηξνπξγηθή πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν 
εηδηθεπκέλνο ηνκαηηθφο θαη Γλαζνπξνζσπηθφο Υεηξνπξγφο λα είλαη ζε ζέζε λα 
δηαγηγλψζθεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο ζπλήζεηο θαη ζπαληφηεξεο παζνινγηθέο 
θαηαζηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ηηο γλάζνπο θαη ην πξφζσπν, 
θαζψο θαη ηηο ηπρφλ επεθηάζεηο ηνπο ζηελ θεθαιή θαη ζηνλ ηξάρειν. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε αξρίδεη κεηά ηε ιήςε ησλ πηπρίσλ Οδνληηαηξηθήο ή Ιαηξηθήο 
θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ θνίηεζεο ζηε ζρνιή ηνπ δεχηεξνπ 
πηπρίνπ θαη δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

ηαα. πξψηε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
ηαβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή ζηφκαηνο, 

γλάζσλ θαη πξνζψπνπ θαη έμη κήλεο ζε αληηθείκελν επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ. 
ΙΙΙ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέιεπζε ζηηο εμεηάζεηο ιήςεο ηεο 

εηδηθφηεηαο είλαη ε θαηνρή θαη ησλ δχν πηπρίσλ, δειαδή ηεο Ιαηξηθήο θαη ηεο 
Οδνληηαηξηθήο. 

ΙV. Οη ηνκαηηθνί θαη Γλαζνπξνζσπηθνί Υεηξνπξγνί κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ 
Οδνληηαηξηθνχ ή ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε. 

V. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 1579/1985 (ΦΔΚ 
217 Α’), ηνπ π.δ. 273/2001 (ΦΔΚ 195 Α’), ηνπ π.δ. 331/1994 «Αλαγλψξηζε 
λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ γηα εηδίθεπζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Γλαζνρεηξνπξγηθήο» (ΦΔΚ 
175 Α’), ηνπ π.δ. 390/1991 «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία επηινγήο εηδηθεπνκέλσλ 
Γλαζνρεηξνπξγηθήο κε εμεηάζεηο» (ΦΔΚ 140 Α’) θαη ηνπ π.δ. 200/1988 «Όξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεσο ηίηινπ ηεο νδνληηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαη ηεο 
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Γλαζνρεηξνπξγηθήο» (ΦΔΚ 87 Α’) δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, θαηά ην κέξνο πνπ δελ είλαη 
αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. 

 
ηβ. Γεξκαηνινγία – Αθξνδηζηνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Γεξκαηνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζεξαπεχεη ηηο ζπλήζεηο θαη 
ζπαληφηεξεο πξσηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο παζήζεηο:  

ηβα. ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ,  
ηββ. ησλ νξαηψλ βιελλνγφλσλ, 
ηβγ. ηεο πξσθηνγελλεηηθήο πεξηνρήο, 
ηβδ. ηνπ επηπνιήο θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Πξέπεη, επίζεο, λα δηαγηγλψζεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηβα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
ηββ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηε Γεξκαηνινγία - 

Αθξνδηζηνινγία. 
 
ηγ. Δλδνθξηλνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Δλδνθξηλνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηα ζπλήζε αιιά 
θαη ζπαληφηεξα ελδνθξηλνινγηθά λνζήκαηα ζε λνζειεπφκελνπο αιιά θαη εμσηεξηθνχο 
αξξψζηνπο. Σν θάζκα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ελδνθξηλνινγίαο θαιχπηεη ηηο 
παζήζεηο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, ηηο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ην ζαθραξψδε 
δηαβήηε, ηε δηαηξνθή θαη ηελ Δξγαζηεξηαθή Δλδνθξηλνινγία. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηγα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία ή 

δψδεθα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη δψδεθα κήλεο ζηελ Παηδηαηξηθή. Η 
εθπαίδεπζε ζηελ Παηδηαηξηθή ζα γίλεηαη ζε Παηδηαηξηθά Σκήκαηα, πνπ αζρνινχληαη κε 
ελδνθξηλνινγία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ηγβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηελ Δλδνθξηλνινγία, απφ ηνπο 
νπνίνπο δψδεθα κήλεο εθπαίδεπζεο ζηηο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο ησλ 
ελδνθξηλνινγηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. 

 
ηδ. Δζσηεξηθή Παζνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Παζνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηηο ζπλήζεηο αιιά θαη 
ζπαληφηεξεο λνζνινγηθέο νληφηεηεο θαη ζχλδξνκα ηεο Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο ζε 
λνζειεπφκελνπο θαη εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο.  Δπηπιένλ, ν εηδηθεπκέλνο Παζνιφγνο 
ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελεξγεί σο ζχκβνπινο ζε ρεηξνπξγηθνχο αξξψζηνπο θαη 
αξξψζηνπο, πνπ εκπίπηνπλ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηδα. πξψηε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
ηδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξεηο κήλεο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, έμη κήλεο 

ζηελ Καξδηνινγία, έμη κήλεο ζε Κέληξν Τγείαο, δχν ηξίκελα, θαη’ επηινγήλ ηνπ 
εηδηθεπφκελνπ, ζηνλ Παζνινγηθφ Σνκέα ή ζην Σ.Δ.Π. θαη έλα ηξίκελν, θαη’ επηινγήλ 
ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ζηελ Αηκαηνινγία ή ζηελ Παηδηαηξηθή. 

 
Ιε. Ιαηξηθή Γελεηηθή 
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ηζη. Ιαηξηθή ηεο Δξγαζίαο   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Ιαηξφο ηεο Δξγαζίαο:  
ηζηα. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, λα εθηηκά ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο θνηλήο λφζνπ απφ 
ηηο επαγγεικαηηθέο λφζνπο, 

ηζηβ. λα πξνζαλαηνιίδεη ηνλ ηαηξνβηνινγηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο ή έγθαηξεο δηάγλσζεο, 

ηζηγ. λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
επαγγεικαηηθψλ λφζσλ θαη αηπρεκάησλ,  

ηζηδ. λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη άκεζε βνήζεηα ζηα νμέα θαη επείγνληα 
πεξηζηαηηθά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, 

ηζηε. λα θξνληίδεη γηα ηελ επαλέληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά απφ αηχρεκα ή 
λφζν, επαλεθηηκψληαο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο θαη 

ηζη.ζη. λα έρεη ζαθείο γλψζεηο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζε (ηήξεζε αξρείνπ θαη αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ 
θηλδχλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ), δηεμαγσγήο επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηελ θαηεχζπλζε 
ηεο πξνψζεζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γλψζε ησλ θαλφλσλ 
δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ηεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηζηα. πξψηε πεξίνδνο, δεθαπέληε κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
ηζηβ. δεχηεξε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηελ Πλεπκνλνινγία, ηξεηο κήλεο ζηελ 

Οξζνπαηδηθή, δχν ζηε Γεξκαηνινγία, έλα κήλα ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία, έλα κήλα 
ζηελ Οθζαικνινγία θαη είθνζη κήλεο ζηελ Ιαηξηθή ηεο Δξγαζίαο. 
 

ηδ. Ιαηξνδηθαζηηθή   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Ιαηξνδηθαζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, πνπ ζπλαληψληαη 
θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηεο Ιαηξνδηθαζηηθήο, ζε ζρέζε κε ηελ Θαλαηνινγία, ηελ 
Κιηληθή Ιαηξνδηθαζηηθή, ηελ Δξγαζηεξηαθή Ιαηξνδηθαζηηθή θαη ηελ Σνμηθνινγία.  

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηδα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή θαη 
ηδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Ιαηξνδηθαζηηθή. 
 
ηε. Καξδηνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Καξδηνιφγνο:  
ηεα. λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη δηαγλσζηηθέο ππνζέζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ κεγάισλ αλαηνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θαξδηαθψλ 
ζπλδξφκσλ,   

ηεβ. λα πηζαλνινγεί ηα αίηηα ηεο πάζεζεο, 
ηεγ. λα εθηειεί θαη εξκελεχεη βαζηθέο εηδηθέο αλαίκαθηεο θαξδηνινγηθέο 

εμεηάζεηο, 
ηεδ. λα ρνξεγεί ηα θαξδηνινγηθά θάξκαθα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδείμεηο, 

αληελδείμεηο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπο, 
ηεε. λα εθηειεί ηνπο θνηλνχο δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο 

θαξδηνινγίαο θαη 
ηεζη. λα εθηειεί θιεβηθνχο θαη αξηεξηαθνχο θαζεηεξηαζκνχο. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηεα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία,  
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ηεβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα κήλεο ζε θαξδηνινγηθφ ηκήκα, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηξεηο έσο έμη κήλεο ηνπιάρηζηνλ άζθεζε ζε ζηεθαληαία κνλάδα, ηξεηο 
έσο έμη κήλεο ηνπιάρηζηνλ ζε εμσηεξηθφ θαξδηνινγηθφ ηαηξείν θαη ηξεηο έσο έμη κήλεο 
ηνπιάρηζηνλ άζθεζε θαη’ επηινγήλ ηνπ εηδηθεπφκελνπ ζε πεδίν αλάινγα κε ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαξδηνινγηθνχ θέληξνπ, 

ηεγ. ηξίηε πεξίνδνο, πέληε κήλεο ζε εξγαζηήξην ή ηαηξείν 
ππεξερνθαξδηνγξαθίαο, ηξεηο ζε εξγαζηήξην ή ηαηξείν θνπψζεσλ ή ππξεληθήο 
θαξδηνινγίαο, δχν κήλεο ζε εξγαζηήξην ή ηαηξείν βεκαηνδνηψλ, πέληε κήλεο ζε 
αίζνπζα θαξδηαθψλ θαζεηεξηαζκψλ θαη ηξεηο κήλεο ζε παηδνθαξδηνινγηθή ή 
θαξδηνρεηξνπξγηθή θιηληθή ή θνηλή Μ.Δ.Θ.. 

 
ηζ. Κνηλσληθή Ιαηξηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηεο πξφιεςεο ηεο αζζέλεηαο, ηεο 

αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο κέζσ νξγαλσκέλσλ 
ελεξγεηψλ ηεο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη: 

ηζα. ηε γλψζε ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, 
ηζβ. ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ή εηδηθψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ, 
ηζγ. ηελ επηδεκηνινγηθή κειέηε ησλ λφζσλ θαη ηελ έξεπλα ηεο αηηίαο ησλ 

λφζσλ, 
ηζδ. ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη αληηκεηψπηζε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, 
ηζε. ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη αληηκεηψπηζε ησλ θαζνξηζηηθψλ γηα ηελ 

πγεία παξαγφλησλ ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο, 

ηζζη. ηε γλψζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο 
θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ θαη 

ηζδ. ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ηζα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο απφ ηνπο νπνίνπο έμη κήλεο ζηελ 

Δζσηεξηθή Παζνινγία, ε νπνία πεξηιακβάλεη βαζηθή ζεσξεηηθή, θιηληθή ζεσξεηηθή θαη 
πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη έμη κήλεο ζε Κέληξν Τγείαο θαη 

ηζβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο απφ ηνπο νπνίνπο: 
i. δψδεθα κήλεο ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε Σνκέα Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο, ζε 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο. Η ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε θαιχπηεη ηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα: Δπηδεκηνινγία, Βηνζηαηηζηηθή, 
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Πξνγξακκαηηζκφ 
ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Πξνιεπηηθή Ιαηξηθή θαη Πξναγσγή ηεο Τγείαο, Έιεγρν θαη 
Πξφιεςε ησλ Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ, Πεξηβαιινληηθή Ιαηξηθή θαη Γηαηξνθή, 

ii. δψδεθα κήλεο ζε πξαθηηθή άζθεζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σνκέα 
Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο ή Δξγαζηήξην Δπηδεκηνινγίαο ή Σνκέα ή Δξγαζηήξην κε 
δξαζηεξηφηεηα, πνπ εκπίπηεη ζηα αληηθείκελα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη 

iii. δψδεθα κήλεο ζε πξαθηηθή άζθεζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε Τπεξεζία 
Γεκφζηαο Τγείαο. 
 
 
          θ. Κπηηαξνινγία 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

θα. Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγία    
Ι. Πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 

παζήζεηο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 
πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα, φπσο νη ελδνθξηλείο 
αδέλεο θαη ν καζηφο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γπλαίθαο θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνχ θαη ηνλ 
έιεγρν ηεο πεξηφδνπ ηεο ινρείαο. πγρξφλσο, θαιχπηεη θαη ηνλ ηνκέα ηνπ 
νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ 
γελλήζεσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ςπρηθψλ 
επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά.  

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θαα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή 
θαβ. δεχηεξε πεξίνδνο, είθνζη έλα κήλεο ζηε Μαηεπηηθή, είθνζη έλα κήλεο ζηε 

Γπλαηθνινγία θαη δχν ηξίκελα ζηα αθφινπζα αληηθείκελα επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ: 
Αλαπαξαγσγή ηνπ αλζξψπνπ, Δλδνζθνπηθή Υεηξνπξγηθή θαη Δκβξπνκεηξηθή Ιαηξηθή. 

 
θβ. Νεπξνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Νεπξνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη, δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηα 
ζπλήζε, αιιά θαη ζπαληφηεξα λεπξνινγηθά λνζήκαηα ζε λνζειεπφκελνπο αιιά θαη 
εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο.   

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θβα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία  
θββ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηε Νεπξνινγία απφ ηνπο νπνίνπο 

έμη κήλεο ζηε Φπρηαηξηθή. 
 
θγ. Νεπξνρεηξνπξγηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ (παζήζεηο θαη θαθψζεηο) πνπ 
ην επεξεάδνπλ. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θγα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή 
θγβ. δεχηεξε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηε Νεπξνινγία θαη 
θγγ. ηξίηε πεξίνδνο, πελήληα ηέζζεξηο κήλεο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή. 
 
θδ. Νεθξνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Νεθξνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα:  
θδα. δηαγηγλψζθεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηα ζπλήζε αιιά θαη ζπαληφηεξα 

λεθξνινγηθά λνζήκαηα ζε λνζειεπφκελνπο θαη εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο, 
θδβ. αληηκεησπίδεη αξξψζηνπο κε νμεία θαη ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα κε 

αηκνθάζαξζε θαη πεξηηνλατθή θάζαξζε, λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη αξξψζηνπο 
κε ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα θαη εθδειψζεηο απφ ηνπο λεθξνχο, θαζψο θαη 
λεθξνινγηθά πξνβιήκαηα ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ αξξψζησλ (κε θαξδηνινγηθά, 
νγθνινγηθά, αηκαηνινγηθά, θιεξνλνκηθά θαη άιια ζπλαθή πξνβιήκαηα) θαη 

θδγ. δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη αξξψζηνπο κε δηαηαξαρέο ηεο 
νκνηφζηαζεο ησλ δηζζελψλ ηφλησλ θαη ηε λεθξηθή νζηενδπζηξνθία. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θδα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
θδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα νθηψ κήλεο ζηε Νεθξνινγία. 
 
θε. Ογθνινγηθή Παζνινγία   
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

Ογθνιφγνο: 
θεα. λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηα λενπιαζκαηηθά 

λνζήκαηα θαη ηηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε απηά θαη δελ 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ξηδηθά κε εγρείξεζε ή αθηηλνζεξαπεία, 
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θεβ. λα έρεη απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο άλεηεο εθηέιεζεο φισλ ησλ κηθξψλ 
επεκβαηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε λνζειεπνκέλσλ θαη εμσηεξηθψλ νγθνινγηθψλ 
αξξψζησλ θαη 

θεγ. λα ελεξγεί σο ζχκβνπινο ζε πεξηπηψζεηο αξξψζησλ πνπ 
αληηκεησπίδνληαη πξσηνγελψο κε εγρείξεζε ή αθηηλνζεξαπεία. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θεα. πξψηε πεξίνδνο, ηξηάληα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
θεβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Ογθνινγία θαη δχν ηξίκελα ζηα 

αθφινπζα αληηθείκελα επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ: Αηκαηνινγία, Αθηηλνζεξαπεπηηθή 
Ογθνινγία, Παξεκβαηηθή Αθηηλνινγία, Μ.Δ.Θ. θαη Μνλάδα Μεηακνζρεχζεσο Μπεινχ. 

 
θζη. Οξζνπαηδηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

νξζνπαηδηθφο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηηο ζπλήζεηο, αιιά 
θαη ζπαληφηεξεο παζήζεηο θαη θαθψζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θζηα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή 
θζηβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα δχν κήλεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Δλειίθσλ θαη 

δψδεθα κήλεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Παίδσλ θαη 
θζηγ. ηξίηε πεξίνδνο, δχν ηξίκελα ή έμη κήλεο ζηα αθφινπζα αληηθείκελα 

επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ: Αζιεηηθέο θαθψζεηο – Αξζξνζθφπεζε, Άθξα ρείξα – 
Μηθξνρεηξνπξγηθή, Όγθνη κπνζθειεηηθνχ, πνλδπιηθή ζηήιε θαη Μ.Δ.Θ..  

 
θδ. Οπξνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

νπξνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο ζπλήζεηο, αιιά 
θαη ζπαληφηεξεο παζήζεηο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δχν θχισλ, 
ζε ελδνλνζνθνκεηαθνχο θαη εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
θδα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή 
θδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα δχν κήλεο ζηελ Οπξνινγία θαη 
θδγ. ηξίηε πεξίνδνο, ηξεηο κήλεο ζηε Γπλαηθνινγία θαη ηξεηο κήλεο ζε έλα απφ 

ηα αθφινπζα αληηθείκελα επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ: Οπξνινγία παίδσλ ή 
Νεθξνινγία. 
 

θε. Οθζαικνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

νθζαικίαηξνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηηο ζπλήζεηο, αιιά 
θαη ζπαληφηεξεο παζήζεηο ησλ νθζαικψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ζε 
ελδνλνζνθνκεηαθνχο αιιά θαη εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: εμήληα 
κήλεο ζηελ Οθζαικνινγία θαη ζηηο εηδηθέο νθζαικηθέο παζήζεηο, απφ ηνπο νπνίνπο 
ηνπιάρηζηνλ νθηψ κήλεο ζε ηαηξείν ακθηβιεζηξνεηδνχο, ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ζε 
ηαηξείν θεξαηνεηδνχο, ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ζε ηαηξείν γιαπθψκαηνο, ηνπιάρηζηνλ έμη 
κήλεο ζε ηαηξείν ζηξαβηζκνχ θαη παηδννθζαικνινγίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο 
ζε έλα αληηθείκελν επηινγήο ηνπ εηδηθεπφκελνπ (Ταινεηδέο, ρξήζε LASER, 
Ηιεθηξνακθηβιεζηξν-εηδνγξάθεκα, Φιεγκνλέο ηνπ νθζαικνχ, Τπεξερνγξάθεκα). 

 
θζ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή  
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη εθκάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ηερληθψλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο παζνινγναλαηφκνο  λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη 
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ηα ζπλήζε αιιά θαη ζπαληφηεξα λνζήκαηα κε βάζε ηελ θπηηαξηθή θαη ηζηνινγηθή 
κνξθνινγία θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ. Σα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα 
ηεο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο είλαη ε Υεηξνπξγηθή Παζνινγηθή Αλαηνκηθή, ε 
Παζνινγηθή Αλαηνκηθή λεθξνηνκψλ.. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: εμήληα 
κήλεο ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή,……………... 

 
ι. Παηδηαηξηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

παηδίαηξνο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηα ζπλήζε θαη 
ζπαληφηεξα παηδηαηξηθά λνζήκαηα ζε εζσηεξθνχο θαη εμσηεξηθνχο αξξψζηνπο.  

Σα πξψηα ηξία ρξφληα πεξηιακβάλνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηνλ θνηλφ 
θνξκφ ηεο Παηδηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πεξηιακβάλνπλ 
πξνεγκέλε εθπαίδεπζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα, θαζψο θαη 
απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηελ πξνιεπηηθή θαη θνηλσληθή παηδηαηξηθή. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: πελήληα 
ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Παηδηαηξηθή (απφ ηνπο νπνίνπο έμη κήλεο Νενγλνινγία) ζηνλ θνηλφ 
θνξκφ, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα θαη, κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 
είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηελ Παηδηαηξηθή, δχν ηξίκελα ζε αληηθείκελα επηινγήο ηνπ 
εηδηθεπφκελνπ (Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παίδσλ, Νεθξνινγία, Αηκαηνινγία – 
Ογθνινγία, Καξδηνινγία, Δλδνθξηλνινγία, Γαζηξεληεξνινγία, Πλεπκνλνινγία, 
Νεπξνινγία, Λνηκψδε Ννζήκαηα, Κνηλσληθή θαη Αλαπηπμηαθή Παηδηαηξηθή) ζε 
νξγαλσκέλεο θιηληθέο ή ηκήκαηα ηνπ Παηδηαηξηθνχ Σνκέα. 

 
ια. Παηδνςπρηαηξηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο απφ 

ηε γέλλεζε κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

ιαα. θπζηνινγηθή ςπρνινγηθή αλάπηπμε παηδηψλ θαη εθήβσλ, 
ιαβ. ςπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αηηηνινγία ηνπο, 

ιαγ. ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε βηνινγηθή θαη ςπρνζεξαπεπηηθή 
ιαδ. πξνβιήκαηα παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 
ιαε. εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο πκβνπιεπηηθήο – 

Γηαζπλδεηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο, ηεο Κνηλσληθήο θαη Κνηλνηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο 
θαη ηεο Πξνιεπηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιαα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Φπρηαηξηθή Δλειίθσλ θαη 
ιαβ. δεχηεξε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηε Νεπξνινγία, θαηά πξνηίκεζε ζηελ 

Παηδνλεπξνινγία, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή Φπρηαηξηθή ζε 
εμσηεξηθέο δνκέο (Δμσηεξηθά Ιαηξεία, Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, Κέληξα Φπρηθήο 
Τγείαο, Κνηλνηηθέο Μνλάδεο, Ννζνθνκεία Ηκέξαο), έμη κήλεο εθπαίδεπζε ζε 
ελδνλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο λνζειείαο, έμη κήλεο ζηε Γηαζπλδεηηθή – πκβνπιεπηηθή 
Παηδνςπρηαηξηθή θαη έμη κήλεο εθπαίδεπζε ζε Κεληξν Τγείαο. 

 
ιβ. Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε θαη ηελ πξνεγρεηξεηηθή, δηεγρεηξεηηθή θαη 

κεηεγρεηξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμήο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ: 
ιβα. ηξαχκαηα ή θιεγκνλέο, απφηνθνπο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ δέξκαηνο θαη 

ππνδφξηνπ ηζηνχ, 
ιββ. γλαζνπξνζσπηθά ηξαχκαηα, θπξίσο, ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ, 
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ιβγ. εγθαχκαηα δηαθφξνπ αηηηνινγίαο (ζεξκηθήο, ειεθηξηθήο, ρεκηθήο ή εμ 
αθηηλνινγίαο), 

ιβδ. δπζκνξθίεο ιφγσ ηξαχκαηνο, 
ιβε. ζπγγελείο αλσκαιίεο θαη λνζήκαηα ηεο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξαληνπξνζσπηθψλ αλσκαιηψλ θαη ζρηζηηψλ ρείινπο – 
ππεξψαο, 

ιβζη. φγθνη ηνπ δέξκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 
επηρσξίσλ ιεκθαδέλσλ, 

ιβδ. φγθνη ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ, 
ιβε. ζπγγελείο ή επίθηεηεο δπζκνξθίεο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ άθξσλ ή άιισλ 

ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θάιπςεο δηα δέξκαηνο, 
ιβζ. ιεκθνηδήκαηα, 
ιβη. ζπγγελείο θαη επίθηεηεο αλσκαιίεο ησλ εμσγελλεηηθψλ νξγάλσλ, 
ιβηα. θαηαθιίζεηο δηαθφξσλ αηηηνινγηψλ, 
ιβηβ. ρεηξνπξγηθή ρεηξφο, 
ιβηγ. ρεηξνπξγηθή ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, 
ιβηδ. επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή ηνπ καζηνχ κεηά απφ ζπγγελείο παζήζεηο ή 

καζηεθηνκήο θαη 
ιβηε. αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιβα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
ιββ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή, έμη κήλεο 

ζηε Υεηξνπξγηθή Παίδσλ (κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηελ 
Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή) θαη έμη κήλεο, θαη’ επηινγήλ ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ζε κία 
εηδηθφηεηα ηνπ Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα (κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ 
κελψλ ζηελ Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή). 

 
 
 
ιγ. Πλεπκνλνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

πλεπκνλνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη θαη ζεξαπεχεη ηα ζπλήζε, αιιά θαη 
ζπαληφηεξα πλεπκνλνινγηθά λνζήκαηα, ζε λνζειεπφκελνπο θαη εμσηεξηθνχο 
αξξψζηνπο. 

ΙΙ. Η δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο 
εμήο: 

ιγα. πξψηε πεξίνδνο, δεθανθηψ κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
ιγβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Πλεπκνλνινγία θαη έμη κήλεο ζε 

Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ 
ζηελ Πλεπκνλνινγία). 

 
ιδ. Ππξεληθή Ιαηξηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ππξήλα ησλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, θαη θαη’ επέθηαζε, ησλ ξαδηνθαξκάθσλ θαη 
ξαδηναληηδξαζηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηακέηξεζεο θαη απεηθφληζεο 
ηεο θαηαλνκήο ηεο αθηηλνβνιίαο ((γ-counter, γ-Camera θαη PET Camera) γηα ηελ 
κειέηε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο θπζηνινγίαο, 
παζνθπζηνινγίαο θαη αλαηνκίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ 
αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. 

Σν θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πεξηιακβάλεη : 

ιδα. Γηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο (in vivo θαη in vitro) θαη 
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ιδβ. Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο. 
ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιδα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία, έμη κήλεο 

ζηελ Καξδηνινγία, ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Αθηηλνινγία θαη δχν κήλεο ζηελ 
Δλδνθξηλνινγία θαη 

ιδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή. 
 

ιε. Ρεπκαηνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

ξεπκαηνιφγνο λα είλαη ζε ζέζε:  
ιεα. λα δηαγηγλψζθεη θαη αληηκεησπίδεη ηα λνζήκαηα θαη ιεηηνπξγηθέο 

δηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπλδεηηθψλ 
ηζηψλ θαη παξαθείκελσλ καιαθψλ κνξίσλ θαη 

ιεβ. λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηάγλσζε, αμηνιφγεζε 
ησλ αλνζνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε αλνζνθαηαζηαιηηθήο θαη/ή 
βηνινγηθήο ζεξαπείαο, ζε ζεηξά ζπζηεκαηηθψλ απηναλφζσλ / απηνθιεγκνλσδψλ 
λνζεκάησλ, φπσο, λνζήκαηα θνιιαγφλνπ θαη αγγεηΐηηδεο.  

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιεα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη 
ιεβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηε Ρεπκαηνινγία, ηέζζεξηο κήλεο 

ζηελ Οξζνπαηδηθή (κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηε 
Ρεπκαηνινγία), ηέζζεξηο κήλεο ζηε Φπζηθή Ιαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε (κεηά ηελ 
πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηε Ρεπκαηνινγία) θαη ηέζζεξηο κήλεο ζε 
Αλνζνινγηθφ Δξγαζηήξην (κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηε 
Ρεπκαηνινγία). 

 
ιζη. Φπζηθή Ιαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο 

θπζίαηξνο λα είλαη ζε ζέζε:  
ιζηα. λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο ησλ 

παζήζεσλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ, λεπξηθνχ, θαξδηαγγεηαθνχ θαη αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηηο εηδηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ηεο εθαξκνζκέλεο 
βηνθπζηθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε λνζεκάησλ, ηα νπνία 
επεξεάδνπλ θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ιζηβ. λα θαηέρεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηηο κεζφδνπο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 
αλαπήξνπ θαη 

ιζηγ. λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη, θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ηελ νκάδα 
απνθαηάζηαζεο (ηαηξνχο, θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηέο νκηιίαο, 
λνζειεπηέο απνθαηάζηαζεο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο). 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί πέληε ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιζηα. πξψηε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία, έμη κήλεο ζηελ 

Οξζνπαηδηθή θαη έμη κήλεο ζηε Νεπξνινγία θαη 
ιζηβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα δχν κήλεο ζηε Φπζηθή Ιαηξηθή θαη 

Απνθαηάζηαζε. 
 
ιδ. Υεηξνπξγηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή άζθεζε ηνπ 

εηδηθεπνκέλνπ ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηζηήκεο, θαζψο θαη ηε 
δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ δηαθφξσλ παζήζεσλ, αλσκαιηψλ θαη θαθψζεσλ ησλ 
νξγάλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηελ ηερληθή ησλ δηαθφξσλ ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ. 
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ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιδα. πξψηε πεξίνδνο, εμήληα κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
ιδβ. δεχηεξε πεξίνδνο, δχν εμάκελα, θαη’ επηινγή ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, ζηηο εμήο 

ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο (αλά εμάκελν): Αγγεηνρεηξνπξγηθή, Γπλαηθνινγία-Μαηεπηηθή, 
Νεπξνρεηξνπξγηθή, Οξζνπαηδηθή, Οπξνινγία, Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή 
Θψξαθα, Χηνξηλνιαξπγγνινγία θαη Υεηξνπξγηθή Παίδσλ. 

 
ιε. Υεηξνπξγηθή Θψξαθα 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε, ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε 

θαη ηελ κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ησλ αξξψζησλ φισλ ησλ ειηθηψλ, νη νπνίνη 
εκθαλίδνπλ δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψξαθνο. ε απηέο 
ππάγνληαη νη ζπγγελείο αλσκαιίεο, νη παζήζεηο θαη νη θαθψζεηο ηεο θαξδηάο θαη ησλ 
κεγάισλ αγγείσλ, ησλ πλεπκφλσλ, ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ κεζνζσξαθίνπ, ηνπ 
ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί επηά ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιεα. πξψηε πεξίνδνο, ηξηάληα έμη κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
ιεβ. δεχηεξε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή Θψξαθα θαη 

είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή Καξδηάο θαη Μεγάισλ Αγγείσλ. 
 
ιζ. Υεηξνπξγηθή Παίδσλ 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πξνζέγγηζε, εμέηαζε θαη ζεξαπεία ησλ παζήζεσλ ησλ λενγλψλ, βξεθψλ θαη παηδηψλ 
κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί επηά ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
ιζα. πξψηε πεξίνδνο, είθνζη ηέζζεξηο κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη έμη κήλεο 

Παηδηαηξηθή θαη 
ιζβ. δεχηεξε πεξίνδνο, ζαξάληα πέληε κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή Παίδσλ, έμη 

κήλεο ζε Μ.Δ.Θ. λενγλψλ, βξεθψλ θαη παίδσλ θαη ηξεηο κήλεο θαη’ επηινγήλ ηνπ 
εηδηθεπνκέλνπ, ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο: Νεπξνρεηξνπξγηθή, Οξζνπαηδηθή ή Υεηξνπξγηθή 
Θψξαθα. 

 
κ. Φπρηαηξηθή 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο: 
κα. εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο ςπρηαηξηθήο, ζεσξίεο ησλ δηαθφξσλ ρνιψλ,  
κβ. εθηίκεζε ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπο,  
κγ. εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ δηαθνξηθψλ θξηηεξίσλ ςπρηθήο πγείαο θαη 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο, 
κδ. ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, βηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή, φισλ ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη 
κε. εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο πκβνπιεπηηθήο – 

Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο, ηεο Κνηλσληθήο θαη Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο θαη ηεο 
Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
κα. πξψηε πεξίνδνο, έμη κήλεο ζηελ Δζσηεξηθή Παζνινγία θαη δψδεθα κήλεο 

ζηε Νεπξνινγία θαη 
κβ. δεχηεξε πεξίνδνο, πελήληα ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Φπρηαηξηθή, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δψδεθα κήλεο ζε Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν, δψδεθα κήλεο ζε Φπρηαηξηθφ 
Σνκέα Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, πνπ δηαζέηεη θιίλεο ή ζε Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή 
Κιηληθή Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, δψδεθα κήλεο ζε Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, δψδεθα κήλεο, 
θαη’ επηινγήλ ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ Μνλάδεο 
Φπρηθήο Τγείαο θαη έμη κήλεο ζε Κέληξν Τγείαο. 
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κα. Χηνξηλνιαξπγγνινγία 
Ι. Πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ απηηνχ, ηνπ θξνηαθηθνχ νζηνχ, ηεο κχηεο, ησλ 
παξαξξηλίσλ θνηινηήησλ, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηνπ θάξπγγα, ηνπ ιάξπγγα, 
ηεο ηξαρείαο, ηνπ ηξαρειηθνχ νηζνθάγνπ, ηεο θεθαιήο, ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ 
παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη παζήζεηο, πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, φπσο αθνπνινγηθέο θαη θσλεηηθέο δηαηαξαρέο 
θαη ζε ζεξαπεπηηθέο εμεηδηθεχζεηο, φπσο αθνπνινγία γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, 
σηνλεπξνινγία θαη θσληαηξηθή, λεπξνινγία ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ VII-XII, 
αλνζνβηνινγία ζρεηηδφκελε κε σηνξηλνιαξπγγνινγηθέο παζήζεηο θαη νγθνινγία. 
Σέινο, πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηνρηθή πιαζηηθή θαη επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή. 

ΙΙ. Η εθπαίδεπζε δηαξθεί έμη ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
καα. πξψηε πεξίνδνο, δψδεθα κήλεο ζηε Υεηξνπξγηθή θαη 
καβ. δεχηεξε πεξίνδνο, πελήληα ηέζζεξηο κήλεο ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία 

Δλειίθσλ θαη έμη κήλεο ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία Παίδσλ (κεηά ηελ πάξνδν 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ ζηελ Χηνξηλνιαξπγγνινγία ελειίθσλ).  

 
3.Η πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εηδηθφηεηαο, ε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζηα επί κέξνπο γλσζηηθά 
αληηθείκελα γηα ηε ρνξήγεζε θαζεκίαο απφ ηηο παξαπάλσ ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, θαζψο 
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο ΔΔΙΔ . 

4. Δηδηθά γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Γεξηαηξηθήο θαη ηεο Γελεηηθήο Ιαηξηθήο εθδίδεηαη 
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΚΑ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΚΔΤ γηα ηε ζχζηαζε  
δχν αληίζηνηρσλ πεληακειψλ επηηξνπψλ πνπ απνηεινχληαη απφ Καζεγεηέο, 
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη πληνληζηέο Γηεπζπληέο ΔΤ εηδηθνηήησλ κε ζπλαθέο 
αληηθείκελν θαη απνδεδεηγκέλε γλψζε ζηελ εηδηθφηεηα. Έξγν ησλ επηηξνπψλ είλαη ν 
θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη ε αλαγλψξηζε φζσλ ηαηξψλ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα 
ηνπο απνλεκεζεί ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο . Ο ηίηινο απνλέκεηαη απφ ην ΙλζηΔΔΤΔ. Σν 
έξγν ηεο επηηξνπήο νινθιεξψλεηαη ζε απαξέγθιηην εχινγν ρξφλν, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε αμηνιφγεζε φζσλ ηαηξψλ ππνβάινπλ αίηεκα αλαγλψξηζεο. Η δηαδηθαζία 
ζχζηαζεο ησλ αληηζηνίρσλ Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξηψλ αξρίδεη  κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ απηνχ. 

 5.Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΙλζηΔΔΤΔ, δχλαηαη λα πξνζηεζνχλ 
λέεο εηδηθφηεηεο ή λα θαηαξγεζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο πην πάλσ εηδηθφηεηεο θαη λα 
ξπζκηζζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πην πάλσ θαηαιφγνπ ησλ ηαηξηθψλ 
εηδηθνηήησλ. 
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Άξζξν 4 
Δθπαηδεπηηθά Κέληξα γηα ηε ιήςε εηδηθόηεηαο 

 
1. Η εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ γηα ηε ιήςε εηδηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη  ζε 

«Δθπαηδεπηηθά Κέληξα» (Δ.Κ) πνπ απνηεινχληαη απφ  «Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο» 
(Δ.Μ).Σα ΔΚ αλαγλσξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Ιλζη ΔΔΤΔ, κεηά ηελ έθθξαζε γλψκεο 
απφ ηελ αληίζηνηρε ΔΔΙΔ. 

Οη ΔΜ κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα Ννζνθνκεία ηεο ίδηαο ή 
φκνξσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ. 

 Η εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηηο 
ΔΜ. Μφλνλ θαηά εμαίξεζε θαη  κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο ΔΔΙΔ 
κπνξεί λα ηαπηίδεηαη  ΔΚ κε κηα ΔΜ. 

Σα ΔΚ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο πξάμεηο 
γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ. 

Ο δηνξηζκφο είλαη εληαίνο γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ αζθήζεσλ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο θαη γίλεηαη ζε 
έλα απφ ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΚ. Η εθεκέξεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εθάζηνηε ΔΜ θαη 
απνδεκηψλεηαη απφ ην αληίζηνηρν Ννζνθνκείν. 

 
2. Σα ηκήκαηα ή νη θιηληθέο ή ηα εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο θαηάιιεια γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο «Δ.Μ.», πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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α. λα είλαη ζε λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή ζε 
λνζνθνκεία ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ή ζε λνζνθνκεία ηεο 
παξαγξάθνπ 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 2889/2001 (ΦΔΚ 37 Α’) ή ζε 
ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ή ζην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ 
(Ν.Ι.Μ.Σ..) ή ζε ηέσο λνζνθνκεία ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή ζην 
Ιλζηηηνχην Έξεπλαο Ννζεκάησλ Θψξαθα, Τγηεηλήο θαη Αζθάιηζεο ηεο Δξγαζίαο 
(Ι.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ.) ή ζε λνζνθνκεία – ηδξχκαηα λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθψλ δηθαίνπ, 
θνηλσθεινχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  

β. λα δηαζέηνπλ πιηθνηερληθή ππνδνκή αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

γ. λα ιεηηνπξγνχλ ζην Ννζνθνκείν  ηκήκαηα θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθξνηεκέλεο ζθαηξηθήο αληίιεςεο απφ ηνλ 
εηδηθεπφκελν πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

δ. λα ζηειερψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κε πληνληζηή Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή ΔΤ  ή 
Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη έλαλ αθφκε ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλν ηαηξφ, πνπ 
αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζπγθεθξηκέλε Δ.Μ. 

 
3. Με απφθαζε ηνπ Ιλζη ΔΔΤ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

αληίζηνηρεο ΔΔΙΔ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηα, γεληθά θαη εηδηθά, γηα θάζε 
εηδηθφηεηα, θξηηήξηα επηινγήο ηκεκάησλ, θιηληθψλ ή εξγαζηεξίσλ ησλ πην πάλσ 
λνζνθνκείσλ σο Δ.Μ  

4. Σα ηκήκαηα, νη θιηληθέο ή εξγαζηήξηα ζηα νπνία θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, εθπαηδεχνληαη ηαηξνί γηα ηελ απφθηεζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο νθείινπλ 
λα δεηήζνπλ, κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηελ 
αλαγλψξηζή ηνπο σο Δ.Μ 

5. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ θπθιηθή ελαιιαγή ζε Δ.Μ ηεο θάζε 
θχξηαο εηδηθφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ έμη κελψλ. Με ηελ εμαίξεζε ησλ 
Δηδηθνηήησλ Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο θαη Γεληθήο Ιαηξηθήο 

 
6. Με απφθαζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ΔΔΤ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο 

ΔΔΙΔ, ζπληζηψληαη «Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» (ΔΠ.ΑΞ.Δ.Μ.) κε 
ηξηκειή ζχλζεζε θαη ηξηεηή ζεηεία θαη κε αξκνδηφηεηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ 
Δ.Κ , ησλ Δ.Μ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ κεηά απφ επηηφπην έιεγρν. Όιεο νη Δ.Μ. νη 
πληνληζηέο εθπαίδεπζεο θαη νη Δθπαηδεπηέο αμηνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε 
πέληε ρξφληα.  

7. ε Δ.Μ πνπ θξίλνληαη αθαηάιιειεο, δελ δηνξίδνληαη λένη εηδηθεπφκελνη, 
αλαζηέιιεηαη κε απφθαζε ηνπ ΙλζηΔΔΤ ε ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 
λέσλ εηδηθεπφκελσλ, νη εηδηθεπφκελνη κεηαθέξνληαη ζε άιιεο Δ.Μ .Με ηηο ίδηεο ή άιιεο 
απνθάζεηο θαη επαλαμηνινγνχληαη ππνρξεσηηθά κεηά απφ έλα έηνο ή λσξίηεξα κεηά απφ 
αίηεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ θαη πάιη αθαηάιιειεο κε απφθαζε ηνπ Ιλζη 
ΔΔΤ παχεη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο Δ.Μ. 

8. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε Γ.Τ.ΠΔ,  νξίδεηαη σο 
«πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο» ζε θάζε Δ.Κ, κε ηξηεηή ζεηεία, γηα ηελ επνπηεία θαη ην 
ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ. Ο «πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο» είλαη 
Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ή πληνληζηήο Γηεπζπληήο Δ..Τ., πνπ δηεπζχλεη 
Σκήκα, Κιηληθή ή Δξγαζηήξην ή Κέληξν Τγείαο πνπ έρεη αμηνινγεζεί σο Δ.Μ ηνπ Δ.Κ. 

 Ο «πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο» ηεο θάζε εηδηθφηεηαο επηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ 
απφ έλαλ «Αλαπιεξσηή πληνληζηή Δθπαίδεπζεο», πνπ νξίδεηαη ζε θάζε λνζνθνκείν ή 
Κέληξν πγείαο, πνπ έρεη Δ.Μο ηεο εηδηθφηεηαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Τ.ΠΔ. θαη εηζήγεζε ηνπ «πληνληζηή Δθπαίδεπζεο». Οη 
αλαπιεξσηέο ζπληνληζηέο αλήθνπλ ζην νξγαληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Μ θαη κπνξεί λα 
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αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηνπ ΔΤ ή ησλ ΑΔΙ.  Ο ζπληνληζηήο Δθπαίδεπζεο κε 
ηνπο αλαπιεξσηέο ζπληνληζηέο απαξηίδνπλ ην «πκβνχιην Δθπαίδεπζεο». Οη 
αλαπιεξσηέο ζπληνληζηέο έρνπλ ηελ επζχλε θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ πνπ δελ 
εθπαηδεχνληαη ζηελ  Δ.Μ γηα ηελ θχξηα εηδηθφηεηά ηνπο, αιιά ζην πιαίζην ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ηεο θχξηαο εηδηθφηεηάο ηνπο γηα πξνζδηνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
9. Ο «πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο» : 
 
α. θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

εηδηθεπφκελσλ, 
β. θαζνξίδεη ην πξφγξακκα ελαιιαγήο ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηηο Δ.Μ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ.Κ, ζηα Κέληξα Τγείαο θαη ζε θάζε άιιε κνλάδα, 
φπνπ εθπαηδεχνληαη νη εηδηθεπφκελνη, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ εθπιήξσζε 
ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο, 

γ. ηνπνζεηεί ηνπο εηδηθεπφκελνπο, κε απφθαζή ηνπ πνπ θνηλνπνηεί ζην 
πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ έρνπλ δηνξηζζεί, ζε Σκήκαηα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ή ζε Κέληξν Τγείαο ή ζε άιιε κνλάδα ηνπ. Γχλαηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ 
εηδηθεπφκελν θαη ζε άιιε Δ.Μ ,είηε ζηελ ίδηα είηε ζε άιιε Γ.Τ.ΠΔ. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 
αξκνδηφηεηαο απηήο δεηείηαη ε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ζπλεθηηκψληαη, 
ε πξνηίκεζε ηνπ εηδηθεπφκελνπ, ε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ 
θαηάζηαζε. 

ε. εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πεξάησζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ επί κέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ην Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο 
ηνπ εηδηθεπφκελνπ, 

10. Γηα φζεο εηδηθφηεηεο πξναπαηηείηαη άζθεζε πάλσ απφ δψδεθα κήλεο ζηελ 
Δζσηεξηθή Παζνινγία ή Υεηξνπξγηθή, ε άζθεζε απηή κπνξεί λα γίλεηαη  ζε Δ.Μο, πνπ 
έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο επαξθείο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηαηξψλ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε 
ηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο  ζηελ εηδηθφηεηα Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο ή Υεηξνπξγηθήο. 

11. Όηαλ πξνβιέπεηαη εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζε επί κέξνπο γλσζηηθφ 
αληηθείκελν εηδηθφηεηαο γηα δηάζηεκα κέρξη δψδεθα κελψλ, ηφηε ε εθπαίδεπζε απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη  ζε Δ.Μ λνζνθνκείνπ ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην Δ.Κ  γηα ηε ρνξήγεζε 
ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο.. Ο εηδηθεπφκελνο ηνπνζεηείηαη φς σπεράριθμος. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο άζθεζεο  ζηηο Δ.Μ. ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, νη 
εηδηθεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο ηεο Δ.Μ ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο 
ηνπ ηδίνπ λνζνθνκείνπ. 

 
12. Καηαξγνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ππεξαξίζκσλ εηδηθεπνκέλσλ, πιελ εθείλεο 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ. 
 
13. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζέζεσλ εηδίθεπζεο θαζνξίδεηαη απφ  

 ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηαηξνχο θάζε εηδηθφηεηαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά  δεδνκέλα θαη ηνλ πγεηνλνκηθφ 
ράξηε ηεο ρψξαο 

 ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Δ.Κ γηα επαξθή πξαθηηθή εθπαίδεπζε 
 ηελ επζεία ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο ζηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηελ πξψηε εθαξκνγή ιακβάλεηαη 
ππφςε ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ησλ Διιεληθψλ Ιαηξηθψλ ρνιψλ πνπ 
ήζαλ εγγεγξακκέλνη ζην δεχηεξν έηνο πέληε έηε πξηλ ( πρ ην 2008 γηα 
ην 2013) 

 ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ψζηε λα  εμαζθαιηζζεί ε παξαγσγή ζηαζεξνχ 
αξηζκνχ Γεληθψλ Ιαηξψλ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο Ιαηξνδηθαζηψλ, 
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Ιαηξψλ Δξγαζίαο, Ιαηξψλ Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο θαη ε ελίζρπζε ηεο 
παξαγσγήο Ιαηξψλ Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, Παζνιφγσλ 
Ογθνιφγσλ θαη Αθηηλνζεξαπεπηψλ Ογθνιφγσλ. 

 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ 

γλψκε ηεο αληίζηνηρεο ΔΔΙΔ θαη εηζήγεζε ηνπ ΙλζηΔΤΔ                                                                                               
εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Κ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα, 
νξίδνληαη  ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ 
καθώς και ο αριθμός ηφν ειδικεσομένφν ζε θάζε Δ.Κ θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 
           14. Οη θελέο ζέζεηο θάζε Δ.Κ αλαθνηλψλνληαη θάζε Γεθέκβξην θαη Ινχλην. 
Οη λένη δηνξηζκνί εηδηθεπνκέλσλ ζηα Δ.Κ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε Ιαλνπάξην θαη Ινχιην. 

 
           15.  Οη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε πθηζηάκελεο Δ.Μ θαηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνχλ ζε απηέο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ηζρχνληνο πξνβιεπνκέλνπ  ρξφλνπ εθπαίδεπζεο. 
          Δληάζζνληαη πιήξσο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δ.Κ σο πξνο ηελ 
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη κε επζχλε ηνπ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο θαηαβάιιεηαη 
πξνζπάζεηα θάιπςεο ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ ηκήκαηνο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζήο 
ηνπο. 
         Όζνη εηδηθεπφκελνη ππεξεηνχλ ζε Δ.Μ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ σο αλεπαξθείο, 
κεηαηίζεληαη κε ηζνθαηαλνκή ζε άιιεο Δ.Μ ηνπ ηδίνπ ή άιισλ Δ.Κ ηεο ίδηαο ΓΤΠΔ. 

 
 
 
 
 
 

Άξζξν 5 
Έλαξμε εθπαίδεπζεο γηα ηε ιήςε εηδηθόηεηαο 

 
1. Οη ζέζεηο εθπαίδεπζεο ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ 

θαηαιακβάλνληαη: 
α. κε βάζε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα πηλάθσλ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο(ιίζηα) θαη 
β. ηνπιάρηζηνλ έλα  έηνο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, κεηά απφ παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο 
2. Οη πθηζηάκελνη πίλαθεο   κεηαθέξνληαη θαηά απφιπηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα 

απφ ηηο πθηζηάκελεο Δ.Μ ζηα αληίζηνηρα Δ.Κ ησλ Ννζνθνκείσλ. 
3. Καηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ νη ζέζεηο πνπ θελψλνληαη  , κε 

έλαξμε ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ δηνξγάλσζε ησλ πξψησλ παλειιαδηθψλ 
εμεηάζεσλ, δηαηίζεληαη ζηα δχν ζπζηήκαηα κε ηελ εμήο αθνινπζία: 

Η 1ε ζηε ιίζηα 
Η 2ε ζηηο εμεηάζεηο 
Η 3ε ζηε ιίζηα 
Η 4ε θαη 5ε ζηηο εμεηάζεηο 
Η 6ε ζηε ιίζηα 
Η 7ε, 8ε, 9ε ζηηο εμεηάζεηο 
Η 10ε ζηε ιίζηα 
Η 11ε,12ε,13ε,14ε ζηηο εμεηάζεηο 
Η 15ε ζηε ιίζηα 
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Απφ ηελ 16ε ζέζε θαη κεηά αθνινπζείηαη ε ίδηα αλαινγία 4 ζέζεσλ γηα εμεηάζεηο 
θαη 1 γηα ηε ιίζηα. 

4. ε θάζε Δ.Κ ην ζχζηεκα ηεο ιίζηαο  παχεη κε ηελ  πξψηε ζπκπιήξσζε φισλ 
ησλ ζέζεψλ ηνπ. 

5. Οη ππνςήθηνη κεηά ηελ πξψηε θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ πξνηεξαηφηεηαο φισλ 
ησλ ΔΚ ή κεηά ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ ελφο Δ.Κ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε δηαγξαθή 
ηνπο θαη λα εγγξαθνχλ ζε άιιε ιίζηα ελφο Δ.Κ ηεο ίδηαο ή άιιεο εηδηθφηεηαο. 

 
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ νη θάηνρνη άδεηαο 

άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα. Η ζπκκεηνρή ζε απηέο δελ απνθιείεη ηελ 
θαηάιεςε ζέζεσο κε βάζε ην  ζχζηεκα ηεο ιίζηαο. 

 
7. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη σο αθνινχζσο: 
7.1. Δίλαη γξαπηέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη  δχν θνξέο ην ρξφλν θαηά ηνπο κήλεο 

Απξίιην θαη Ννέκβξην, κεηά απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο. Οη ππνςεθηφηεηεο θαηαηίζεληαη έσο 1 κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο. 

7.2. Η εμεηαζηέα χιε βαζίδεηαη ζε εθείλε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα νηθεία 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ιαηξηθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο. Αθνξά δε 25% πξνθιηληθά 
θαη 75% θιηληθά αληηθείκελα,( εθ ησλ νπνίσλ 50% πηπρηαθά θαη 25% πξνπηπρηαθά). 

7.3. Γηελεξγνχληαη κε ην ζχζηεκα ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζε 
ηεηξάδην εηδηθνχ ηχπνπ κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην), πνπ θαιχπηεη ηα 
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ. 

7.4. Η βαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ γίλεηαη ζε θιίκαθα απφ κεδέλ (0), 
σο ν ρακειφηεξνο βαζκφο, έσο θαη εθαηφ (100), σο ν πςειφηεξνο βαζκφο. Γελ ηζρχεη 
βάζε επηηπρίαο. 

7.5 Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ιίζηεο ησλ πθηζηακέλσλ Δ.Μ ηεο 
θχξηαο εηδηθφηεηαο θαηά ηελ πξψηε εκέξα ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ πξψηε 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ,φπνηε ζπκκεηέρνπλ ζε 
απηέο, πξηκνδνηνχληαη κε 1 κφξην γηα θάζε εμάκελν απνδεδεηγκέλεο αλακνλήο κε 
κέγηζην ηα 10. Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ησλ πέληε εηψλ ε πξηκνδφηεζε δελ απμάλεη θαη νχηε 
ηζρχεη γηα ηηο λέεο εγγξαθέο. 

7.6 Οη ππνςήθηνη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δειψζνπλ 
θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ησλ Δ.Κ κέρξη ζε 5 δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 
θχξηεο εηδηθφηεηεο. Η δήισζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 

7.7 Οη ζέζεηο πιεξνχληαη   απφ ηελ βαζκνινγηθή  θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. Ο 
ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηεο 
πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Δπί ηζνβάζκεζεο  δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ελφο Δ.Κ 
ζηελ θαηάηαμε ζπλππνινγίδεηαη ε ζεηξά πξνηίκεζεο κε ηελ νπνία δήισζε ν θάζε 
ππνςήθηνο ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν. Δπί λέαο ηζνβαζκίαο  δηνξίδνληαη φινη θαη 
αλαζηέιιεηαη ε πξνθήξπμε ησλ ηζαξίζκσλ επφκελσλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ θέληξνπ.  

7.8  Παξαίηεζε επηηπρφληνο  απφ ηε ζέζε δηνξηζκνχ θαηαιείπεη ηε ζέζε θελή. 
Κάζε παξαίηεζε απφ ζέζε εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ απνθιείεη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο επφκελεο παλειιήληεο εμεηάζεηο. ε παξαίηεζε κεηά ην δηνξηζκφ 
ζπλεπάγεηαη ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ παξαηηεζέληα ηεο έκκηζζεο ππεξεζίαο 
ζε άιιε ζέζε γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππεξέηεζε ζηελ ζέζε απφ ηελ νπνία 
παξαηηήζεθε. 

8. Δηδηθά γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ή εθπαηδεχνληαη θαηά 
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηε πξψηε θάζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ζε Δ.Μ πνπ δελ 
παξέρεη πιήξε εηδηθφηεηα ή ζε πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε ζε άιιε εηδηθφηεηα θαη ν 
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δηνξηζκφο ηνπο δελ ήηαλ εληαίνο, παξέρνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο γηα ην ππφινηπν ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπο. 

8.1 πκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο κε πξηκνδφηεζε ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ ηεο 
αλακνλήο  ζηηο δχν θάζεηο θαη ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο.  

8.2 Σεο εγγξαθήο ηνπο ζε φζεο ιίζηεο αλακνλήο Δ.Κ επηζπκνχλ ηεο εηδηθφηεηαο 
πνπ αξρηθά επέιεμαλ  κε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αλακνλή ζηε δεχηεξε θάζε 
εηδίθεπζεο. 

 
 

Άξζξν 6 
Οξγάλσζε Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ 

 
 

1. ην ΤΤΚΑ ζπληζηάηαη ππεξεζία νξγάλσζεο Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ. 
ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ππάγνληαη  
-ε θαηαγξαθή  θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ Δ.Κ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο 
-ε θαηαγξαθή θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εηδίθεπζεο ησλ Δ.Κ 
-ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ επηηξνπψλ εμεηάζεσλ 
-ε αλάξηεζε ηνπ πίλαθα επηηπρφλησλ 
-ε δηαλνκή ησλ κεραλνγξαθηθψλ δειηίσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ εληχπσλ. 
-ηα έγγξαθα ησλ δηνξηζηέσλ. 
 
Η ππεξεζία ηνπ ΤΤΚΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο. Χο ππνδνκή θαη ινγηζκηθφ ησλ εμεηάζεσλ δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ . Δπί 
αδπλακίαο αλάιεςεο ησλ εμεηάζεσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεκηνπξγείηαη 
φκνην ζχζηεκα ππνδνκψλ , ινγηζκηθνχ θαη αζθάιεηαο απφ ην ΤΤΚΑ θαη 
αλαιακβάλεηαη ε δηνξγάλσζε απφ ηελ ππεξεζία νξγάλσζεο Παλειιαδηθψλ 
Δμεηάζεσλ. 
 
2. ε θάζε ΓΤΠΔ δεκηνπξγείηαη γξαθείν εμππεξέηεζεο Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ. 
 
3. Οη ππνςεθηφηεηεο θαηαηίζεληαη ζηηο έδξεο ησλ ΓΤΠΔ. Καηαβάιιεηαη ζπκβνιηθφ 
παξάβνιν.  

  
 
1. Οη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο δηεμάγνληαη ζε «Δμεηαζηηθά 
Κέληξα» (Δμ.Κ.), ζηηο έδξεο ησλ ΓΤΠΔ 
 
 2. Γηα ηε δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παλειιελίσλ 
εμεηάζεσλ ζπγθξνηνχληαη ηα παξαθάησ φξγαλα: 
          α. Δπηηξνπή θαζνξηζκνχ εμεηαζηέαο χιεο. (ΔΚΔΤ) 
 β. Δπηηξνπή Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ Ιαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ (Δ.Π.Δ.Ι.Δ.) 
 γ. Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ (Δ.Δμ.Κ.) 
          δ. Οκάδεο Βαζκνιφγεζεο (Ο.Β.) 
 
Η ΔΚΔΤ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΙλζηΔΔΤΔ πνπ πξνεδξεχεη , έλαλ 
εθπξφζσπν ηεο πλΙΔ θαη 9 Καζεγεηέο ή Αλαπι. Καζεγεηέο ησλ Ιαηξηθψλ ρνιψλ πνπ 
νξίδνληαη απφ απηέο ( 2 ηνπ ΔΚΠΑ, 2 ηνπ ΑΠΘ θαη απφ 1 απφ ηηο άιιεο 5).Η ΔΚΔΤ νξίδεη 
ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο χιεο. Η ζεηεία ηεο είλαη πεληαεηήο. Η ΔΚΔΤ επαλεμεηάδεη 
ηελ χιε ην πνιχ θάζε ηξία έηε .Η ΔΚΔΤ κπνξεί λα νξίδεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο κε απμεκέλν  ζπληειεζηή βαζκνιφγεζεο ησλ αληηζηνίρσλ ζεκάησλ ησλ 
εμεηάζεσλ γηα φζεο νκάδεο εηδηθνηήησλ ή κεκνλσκέλεο εηδηθφηεηεο θξίλεη. ηελ 
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πεξίπησζε απηή κεηψλεηαη αληηζηνίρσο ε βαζκνινγία απφ άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 
ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 100βάζκηνο θιίκαθα βαζκνινγίαο. 
 
 Η «Δ.Π.Δ.Ι.Δ.» απνηειείηαη απφ: 
 α. Απφ  έλα ΓΓ ηνπ ΤΤΚΑ, σο πξφεδξν ,αλαπιεξνχκελν απφ άιινλ ΓΓ ηνπ ΤΤΚΑ 
 β. Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ηνπ Ιλζη. ΔΔΤΔ, ηνπ ΠΙ θαη ηεο πλΙΔ, κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο 
         γ.   Απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο εμεηάζεσλ, κε αλαπιεξσηή ηνπ. 
 δ. Απφ 7 Καζεγεηέο ή Αλαπι. Καζεγεηέο ή πλη. Γηεπζπληέο ΔΤ Δ.Μσλ  πνπ 
εθπαηδεχνληαη θνηηεηέο θαη είλαη  πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο 
ελφηεηεο πνπ νξίδεη ε ΔΚΔΤ, νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ. 
Δπηιέγνληαη απφ ηνλ Τπ ΤΤΚΑ κε ηξηεηή ζεηεία κεηά απφ πξνηάζεηο ησλ Ιαηξηθψλ 
ρνιψλ θαη ηεο πλΙΔ.    
Η επηινγή ησλ  ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη κε επηινγή ηεο νκάδαο ησλ 7 θάζε 
ελφηεηαο. Έλα απφ ηα κέιε θάζε 7κεινχο νκάδαο δηα θιεξψζεσο πνπ δηεμάγνπλ 48 
ψξεο πξηλ νη ππφινηπνη κεηέρνληεο ζηελ ΔΔΠΙΔ (ησλ ζεκείσλ α,β,γ)  ζπκκεηέρεη ζηε 
ζχλζεζε ηεο ΔΔΠΙΔ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Η ηειηθή επηινγή ησλ 
ζεκάησλ  γίλεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ΔΔΠΙΔ ηελ παξακνλή ηεο εμέηαζεο θαη 
νινθιεξψλεηαη 2 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηεο. 
 
Η Δ.Π.Δ.Ι.Δ.»: 
 α. έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ θαλνληθή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ 
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ θαη ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο 
εμέηαζεο. 
 β. επνπηεχεη θαη θαηεπζχλεη ζην έξγν ηνπο φιεο ηηο ινηπέο επηηξνπέο θαη ηα 
άιια αξκφδηα φξγαλα, παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο 
 γ. αληηκεησπίδεη θάζε αλαθπφκελν δήηεκα γεληθνχ ή εηδηθνχ ραξαθηήξα 
 δ. παξαηείλεη, αλ θξίλεη ζθφπηκν, ηε δηάξθεηα εμέηαζεο 
 ε. κεξηκλά γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ ζεκάησλ  
 ζη. επνπηεχεη θαη παίξλεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, θάζε κέηξν γηα ηελ απξφζθνπηε 
θαη νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεο 
βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ εμεηαζζέλησλ. 
 δ. ζπγθξνηεί ηηο «ΟΒ», ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε 
ηνλ αξηζκφ ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ, πνπ πξφθεηηαη λα βαζκνινγεζνχλ. Μέιε ησλ ΟΒ 
είλαη εθπαηδεπκέλνη ππάιιεινη ηνπ ΤΤΚΑ ή ησλ ΓΤΠΔ. Έδξεο ησλ ΟΒ είλαη ην ΤΤΚΑ θαη 
νη έδξεο ησλ 1ε, 2ε, 3ε, 4ε ΓΤΠΔ. 
  
  Η «Δ.Δμ.Κ.», πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζε Δμ.Κ νξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΓΤΠΔ 
θαη  απνηειείηαη απφ: 
 α. έλα αλαπιεξσηή δηνηθεηή νηθίαο ΓΤΠΔ, αλαπιεξνχκελν απφ έηεξν, σο 
πξφεδξν 
 β. Γπν πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο Δ.Κ εθ ησλ νηθείσλ ΓΤΠΔ 
          γ. Γχν ππαιιήινπο ηεο ΓΤΠΔ κε βαζκφ πξντζηακέλνπ ή Γηεπζπληή 
 Κάζε «Δ.Δμ.Κ.» έρεη σο έξγν: 
 α. ηε δηνξγάλσζε, ην ζπληνληζκφ θαη γεληθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ «Δ.Κ.» 
 β. ηνλ νξηζκφ ησλ Δπνπηψλ Δμεηάζεσλ (Δ.Δ.) ,απφ Δθπαηδεπηέο θαη ππαιιήινπο 
ηεο ΓΤΠΔ. 
 γ. ηελ θαηαλνκή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ «Δ.Δμ.Κ.» 
 δ. ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην «Δ.Δμ.Κ.» 
 ε. ηελ θαηαγξαθή ησλ ππνςεθίσλ, πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο εμεηάζεηο 
 ζη. ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ ζηνπο εμεηαδνκέλνπο θαηά ηελ θαζνξηζκέλε 
ψξα θαη ηελ επηηήξεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
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 δ. ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ απηνχ πεηζαξρηθψλ 
θπξψζεσλ 
 ε. ηε ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη απνζηνιή ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ζηηο 
«.Ο.Β.» 
 ζ. ηε ιήςε θάζε κέηξνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο, εμαζθαιίδεη ηελ θαλνληθή θαη 
αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 
 
            Η βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ είλαη ηερληθή κε ζάξσζε ησλ επηινγψλ 
απαληήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Η απνθάιπςε ησλ νλνκάησλ γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δ.Δμ.Κ 
  
  ηελ «Δ.Π.Δ.Ι.Δ.», θαη ηελ Ο.Β.» ή ηε Γξακκαηεία ηνπο δελ κπνξεί λα κεηέρεη 
φπνηνο έρεη ζχδπγν ή άιιν πξφζσπν, πνπ ζπλδέεηαη καδί ηνπ κε ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ θαη ζπκκεηέρεη ζηηο πξνθείκελεο 
παλειιήληεο εμεηάζεηο. 
 
 ηελ «Δ.Δμ.Κ.» ή ηε Γξακκαηεία ηεο δελ κπνξεί λα κεηέρεη φπνηνο έρεη ζχδπγν ή 
άιιν πξφζσπν, πνπ ζπλδέεηαη καδί ηνπ κε ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο 
κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμεηάδεηαη ζην νηθείν Δ.Κ. 
  
         Με κία ή πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο νξίδεηαη θάζε πεξαηηέξσ αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ δηαθαλή θαη νκαιή δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο.
   
 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο  θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ Πξνέδξσλ , ησλ κειψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ 
ηνπο, θαζψο θαη ησλ γξακκαηέσλ θαη ησλ βνεζψλ ηνπο, ησλ επηηεξεηψλ, ησλ 
βαζκνινγεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ πην πάλσ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ. 
 

 
 

Άξζξν 7 
Πεηζαξρηθέο θπξώζεηο 

 
1. Οη ππνςήθηνη θαηά ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο έληηκεο, νξζήο αθαδεκατθήο ζπκπεξηθνξάο, πεηζαξρίαο θαη 
δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ ππνδείμεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ φισλ 
ησλ νξγάλσλ δηεμαγσγήο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. 

2. Ο ππνςήθηνο, πνπ δνιηεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο εμεηάζεηο ή 
εκπνδίδεη κε αλππαθνή ή αηαμία ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο, κπνξεί, αλάινγα κε ηε 
ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, λα απνθιεηζζεί απφ ηελ εμέηαζε θαη λα βαζκνινγεζεί 
κε βαζκφ έλα, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο «Δ.Δ.Κ.» κεηά απφ αθξφαζε 
ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Ο ππνςήθηνο, πνπ απνθιείεηαη απφ ηηο εμεηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νθείιεη λα παξαδψζεη ακέζσο ην γξαπηφ δνθίκηφ ηνπ. 
Η «Δ.Δμ.Κ.» ζεκεηψλεη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ν ππνςήθηνο απνκαθξχλεηαη 
ακέζσο απφ ηελ αίζνπζα. 

4. Ο ππνςήθηνο, πνπ έρεη καδί ηνπ ζεκεηψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εμεηάζεηο ή 
αληηγξάθεη ή απνπεηξάηαη λα αληηγξάςεη ή ρξεζηκνπνηεί κέζα ππνθινπήο ησλ ζεκάησλ 
ή αλαγξάθεη ζην γξαπηφ ηνπ απξεπείο εθθξάζεηο, αηζρξνινγίεο, χβξεηο ή δσγξαθίδεη 
απξεπείο εηθφλεο ή ζρήκαηα ή ζπλεξγεί ζηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, απνθιείεηαη 
απφ ηηο εμεηάζεηο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο «Δ.Δμ.Κ.» κεηά απφ αθξφαζή ηνπ θαη 
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βαζκνινγείηαη κε βαζκφ έλα. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαγξαθή πάλσ ζην γξαπηφ δνθίκην 
απξεπψλ εθθξάζεσλ, αηζρξνινγηψλ θαη χβξεσλ ή ε απνηχπσζε απξεπψλ εηθφλσλ ή 
ζρεκάησλ δηαπηζησζεί θαηά ηε βαζκνιφγεζε ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, ην δνθίκην 
βαζκνινγείηαη κε βαζκφ έλα, κεηά απφ αθξφαζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

5. ε θάζε πεξίπησζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ε νηθεία «Δ.Δμ.Κ.», αθνχ 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζεκεηψλεη ην βαζκφ έλα ζην ζηέιερνο θαη ζην απφθνκκα 
ηνπ εμσθχιινπ ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, ζην εηδηθφ πιαίζην ηνπ βαζκνινγεηή. 

 
 

Άξζξν 8 
Πνηληθέο θπξώζεηο 

 
1. Ο ππνςήθηνο ή ηξίηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ή απνπεηξάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζπλδξνκή ζηελ ππνθινπή ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, 
θαζψο θαη ζηε ρξήζε κέζσλ ππνθινπήο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ θαη κέζσλ κεηάδνζεο 
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ εξσηήζεσλ απηψλ θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ νξζφηεηά ηνπο, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Αλ ν ππαίηηνο είλαη κέινο ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ ή ηεο 
γξακκαηείαο ησλ νξγάλσλ απηψλ θαη ζπλδξάκεη ζε κία ή θαη ζε φιεο απφ ηηο πξάμεηο ή 
απφπεηξεο πξάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή θάζεηξμεο 
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

 
 
 
 
 
 
 

Άξζξν 9 
Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο Δηδηθεπνκέλνπ 

 
1. Απφ  ηην υήθιζη ηοσ νόμοσ, θαζηεξψλεηαη θαη εηζάγεηαη ην «Βηβιηάξην 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπ, ε απφδνζε θαη ε πξφνδφο ηνπ, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζην «Βηβιηάξην 
Δθπαίδεπζεο» γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ρεηξνπξγηθψλ θαη παξεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ, πνπ ν εηδηθεπφκελνο εθηέιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

2. Η ηήξεζε ηνπ «Βηβιηαξίνπ Δθπαίδεπζεο» είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ή ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚ θαη ησλ Δ.Μ. 

3. Η αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ έιεγρνπ ησλ «Βηβιηαξίσλ 
Δθπαίδεπζεο» αλήθεη ζηνλ πλη. Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπ. 

4. Ο εηδηθεπφκελνο ηαηξφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ζρνιίσλ, πνπ 
εγγξάθνληαη ζην «Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο» θαη λα δηαηππψλεη έγγξαθεο παξαηεξήζεηο, 
νη νπνίεο θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ αξρείν, πνπ ηεξείηαη ζην Δ.Κ θαη θαηαρσξνχληαη ζε 
πεξίιεςε ζην «Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο». 

5. Με απφθαζε  ηνπ Ιλζη ΔΔΤ  κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αληίζηνηρεο ΔΔΙΔ 
θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ «Βηβιηαξίνπ Δθπαίδεπζεο» γηα 
θάζε εηδηθφηεηα. Δπίζεο, κε απηήλ ηελ απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο 
απηνχ, θαηαρψξεζεο ησλ θξίζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ 
εηδηθεπνκέλσλ, ησλ ηειηθψλ θξίζεσλ ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη 
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ξπζκίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
απηνχ. 

6. Με αηηηνινγεκέλε, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο θαη νκφθσλε απφθαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεηαη πξηλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 
εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπζηαζεί ζε εηδηθεπφκελν ε αιιαγή εηδηθφηεηαο. Δπί 
ελζηάζεψο ηνπ κπνξεί θαη πάιη νκφθσλα λα απνθαζηζζεί ε δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο 
ηνπ εηδηθεπφκελνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε , επί θαηαιήςεσο λέαο ζέζεο ζε άιιε 
εηδηθφηεηα απφ ηνλ εηδηθεπφκελν απηή είλαη εμ αξρήο έκκηζζε. 

 
 
 
 

Άξζξν 10 
Απνλνκή ηεο ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο 

 
1. Ο ηίηινο ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απνλέκεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο ΔΔΙΔ  

κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ θαη επηηπρή 
ζπκκεηνρή ζε  πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, πνπ δηεμάγνληαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, θαηά ηνπο 
κήλεο Φεβξνπάξην, Ινχλην θαη Οθηψβξην, ζηελ έδξα ησλ 1εο -2εο  Τ.ΠΔ κε ηε ζπκκεηνρή 
απνθνίησλησλ Δ.Κ ηεο 1εο , 2εο , 6εο  θαη 7εο   Τ.ΠΔ θαη ζηελ έδξα ηεο 3εο-4εο ΓΤ.ΠΔ. κε 
ηε ζπκκεηνρή απνθνίησλ ησλ Δ.Κ θαη ηεο3εο ,4εο θαη  5εο Τ.ΠΔ. 

2. Οη ΔΔΙΔ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη  γξαπηέο εμεηάζεηο νη νπνίεο πξνεγνχληαη 
ησλ πξνθνξηθψλ θαη γίλνληαη κε ην ζχζηεκα ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο απφ 
φιν ην θάζκα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Η επηηπρία ζηηο 
γξαπηέο εμεηάζεηο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξνθνξηθέο..  

3. Με απφθαζε ηνπ Ιλζη ΔΔΤΔ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αληίζηνηρεο 
ΔΔΙΔ ζπληζηψληαη δχν εηδηθέο ηξηκειείο επηηξνπέο  εμεηάζεσλ γηα θάζε εηδηθφηεηα κε 
έδξεο ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ή δχν πληνληζηέο 
Δθπαίδεπζεο  πληνληζηέο Γηεπζπληέο Δ.Μ Δ..Τ. θαη έλα  κέινο ΓΔΠ ησλ Ιαηξηθψλ 
ρνιψλ ησλ πεξηνρψλ ησλ αληηζηνίρσλ ΤΠΔ κε βαζκφ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Σα κέιε νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Οη 
εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζηελ έδξα  «Δμ.Κ.» πνπ ζα νξίδεη ε επηηξνπή. 

4. Η βαζκνινγία ηεο επηηξνπήο ( Καιψο, Λίαλ Καιψο, Άξηζηα) απνηειεί ηελ 
ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Γηα ηε δηακφξθσζή ηεο ιακβάλνληαη ππφςε: α) νη 
γξαπηέο εμεηάζεηο, β) νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη γ) νη θαηαρσξήζεηο θαη νη 
παξαηεξήζεηο ζην «Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο». 

5. Όζνη ππνςήθηνη δελ πέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
πξνζέιζνπλ ζε επφκελεο εμεηάζεηο. Όζνη έρνπλ απνηχρεη γηα ηξίηε θνξά, πξνθεηκέλνπ 
λα πξνζέιζνπλ εθ λένπ ζε εμεηάζεηο, ππνρξενχληαη λα επαλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζή 
ηνπο γηα έμη κήλεο θαη επαλαηνπνζεηνχληαη σο άκηζζνη ππεξάξηζκνη ζε Δ.Κ, κεηά απφ 
αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ έδξα ηεο Γ.Τ.ΠΔ., φπνπ εθπαηδεχηεθαλ ηνλ 
ηειεπηαίν ρξφλν ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο. 

6. Οη εηδηθεπφκελνη πνπ ππεξεηνχλ ζε Δ.Μ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 
λφκνπ εμεηάδνληαη απφ ηηο επηηξνπέο θαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 3 θαη ηελ επφκελε 
εμεηαζηηθή πεξίνδν απφ ηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ.3 
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Άξζξν 11 
πλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε 

 
Ο εηδηθεπκέλνο ηαηξφο έρεη εζηθή θαη επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ζπλερνχο 
επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο, δηεχξπλζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπ θαη ησλ 
ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
επηζηήκε θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπ. Η «πλερηδφκελε Ιαηξηθή Δθπαίδεπζε θαη ε 
πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε» (.Ι.Δ.-.Δ.Α) πεξηιακβάλεη αηνκηθέο ή 
ζπιινγηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη, ηδίσο, ηελ παξαθνινχζεζε εηήζησλ 
πξνγξακκάησλ «.Ι.Δ_.Δ.Α.», ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν θαη ηε δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Σν 
ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο «.Ι.Δ.-.Δ.Α» πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επθαηξίεο 
ελεκέξσζεο φισλ ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηεο ρψξαο. 
 

Σα πξνγξάκκαηα «.Ι.Δ-.Δ.Α.»  είλαη εηδηθά ή πνιπζεκαηηθά, θαιχπηνπλ επξχ 
θάζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ηαηξψλ θαζψο θαη φιν ην πεδίν γλψζεσλ ηεο θάζε 
εηδηθφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θιηληθή εθπαίδεπζε. 

 Σα πξνγξάκκαηα «.Ι.Δ-.Δ.Α.» θαηαξηίδνληαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο 
ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ. Δμεηδηθεπκέλα, δηεηαηξηθά θαη 
δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα ΙΔ-ΑΔ κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη απφ ηηο Ιαηξηθέο 
ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο, ηα Ννζνθνκεία θαη άιινπο νξγαλσηέο ηέηνησλ 
πξνγξακκάησλ. Με επζχλε ηνπ ΙλζηΔΔΤΔ θαηαξηίδνληαη  θαηαζηάζεηο ζπλεδξίσλ, 
ζεκηλαξίσλ θαη ζπκπνζίσλ θάζε εηδηθφηεηαο ή εμεηδεηθεπκέλα, δηεηαηξηθά θαη 
δηεπηζηεκνληθά , πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη δηεζλψο. Σα 
πξνγξάκκαηα «.Ι.Δ-.Δ.Α.» ππνβάιινληαη ζην ΙλζηΔΔΤΔ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί 
θάζε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζε εληαίν πξφγξακκα ..  
 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε 
ησλ ΔΔΙΔ ζην ΙλζηΔΔΤΔ θαη έθθξαζεο γλψκεο απηνχ πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
ηεο «.Ι.Δ.-.Δ.Α» , θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο θαη ηηο θαηαηάζζεη 
ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα, βάζεη ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία 
(κφξηα) ζηνπο ηαηξνχο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

 Αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο «.Ι.Δ.-.Δ.Α» είλαη ν αληίζηνηρνο θνξέαο δηνξγάλσζεο εθ’ φζνλ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο ζην ΙλζηΔΔΤΔ. 

Σν ειάρηζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ (κνξίσλ), πνπ πξέπεη λα 
ζπγθεληξψζεη ν θάζε εηδηθεπκέλνο ηαηξφο, ζε δηάζηεκα 5 εηψλ είλαη 250.πγθέληξσζε 
πέξαλ ησλ 150 σξψλ εηεζίσο δελ αμηνινγείηαη. 

 Κάζε εηδηθφο ηαηξφο θαηαζέηεη  ειεθηξνληθά , ή ηαρπδξνκηθά ή απηνπξνζψπσο 
ηηο επηκέξνπο βεβαηψζεηο ζηελ νηθεία ΔΔΙΔ κε ζπρλφηεηα απφ 1 έσο 4 έηε.  

 
Η ζπγθέληξσζε 250 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ (κνξίσλ) ζε 5 έηε είλαη πξναηξεηηθή 

ηα ηέζζεξα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ππνρξεσηηθή εληεχζελ. 
 
 Η ΔΔΙΔ εθδίδεη βεβαίσζε επαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξνχ. Η βεβαίσζε απηή 

ζπλεθηηκάηαη ηα πξψηα 4 έηε απφ ηε ςήθηζε ηνπ παξφληνο θαη είλαη ππνρξεσηηθή 
θαηφπηλ, γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο ζε δεκφζην θνξέα ή ζχλαςεο ζχκβαζεο κε 
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηέηνηαο 
ζέζεο ή ζχκβαζεο θαη γηα ηηο θξίζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΤ.  

 
Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ απφ ηνπο 

εηδηθεπκέλνπο κηζζσηνχο ηαηξνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ρνξεγείηαη 
άδεηα κε απνδνρέο. 
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Άξζξν 12 
Καηαξγνύκελεο – Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 
 

 Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 
ηνπ λφκνπ 2519/97 (ΦΔΚ 165 Α’), ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 3172/2003 
(ΦΔΚ 197 Α’), ησλ ππνπαξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λφκνπ 
3209/2003  (ΦΔΚ 304 Α’) θαζψο θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 415/94 «πεξί ηνπ ρξφλνπ 
εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο» (ΦΔΚ 236 Α’) κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 415/1994 ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ 
κφλν γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ εηδηθεχνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, εθηφο 
αλ νη ίδηνη επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, νπφηε εληφο 
εμακήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 


