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

Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας». 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

          Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α. του ν.123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» 

(ΦΕΚ 172 Α), όπως ισχύει και ιδίως της παρ.2 του άρθρου 8, 

β. της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α), 

γ. του άρθρου 3 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 115 Α), 

δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ 116 Α), 

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α), 

2. Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της 

διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση 

ειδικότητας»  (ΦΕΚ 314 Β), όπως ισχύει, 
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3. Την αριθμ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση 

απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 

Πολάκη » (ΦΕΚ 3904 Β), 

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

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

5.  Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και ακριβέστερη διατύπωση 

κάποιων εκ των όρων και προϋποθέσεων διατήρησης σε ισχύ της αίτησης για την 

κύρια ειδικότητα που έχει υποβληθεί από ιατρούς που έχουν εκπληρώσει την 

υπηρεσία υπαίθρου σε άγονες περιοχές, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθότερη 

κατανόησή τους και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ειδικευόμενων ιατρών.  

 

     

                                                           

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Τροποποιούμε την ανωτέρω (2) σχετική Υπουργική Απόφαση ως ακολούθως:  

Α. Η προτελευταία και τελευταία υποπαράγραφος της παρ.2 του άρθρου 6 της 

ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:  

«Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και για την κύρια ειδικότητα από 

ιατρούς που υπηρετούν σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, 

Περιφερειακά Ιατρεία άγονων περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.131/1987 

(ΦΕΚ 73 Α) ή με Υπουργικές Αποφάσεις, για την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου. Οι 

ιατροί αυτοί μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για ειδίκευση, καταθέτοντας και τη βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων και για 

το κύριο στάδιο ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις παραπάνω 

υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το 

Νοσοκομείο και την ειδικότητα. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πριν από την 

ολοκλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, 

η αίτησή τους για την κύρια ειδικότητα διαγράφεται, εκτός εάν τοποθετηθούν, μετά 

από προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε άλλο Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο 

Υγείας, ή Κέντρο Υγείας, ή Περιφερειακό Ιατρείο άγονης περιοχής, προκειμένου να 

συμπληρώσουν τον χρόνο υπηρεσίας υπαίθρου που υπολείπεται.». 

 

Β. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παρ.3 του άρθρου 6 της ανωτέρω Υπουργικής 

Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:  

«Δεν ακυρώνονται οι αιτήσεις που εκκρεμούν για την κύρια ειδικότητα στις εξής 

περιπτώσεις: 

- εάν ο ενδιαφερόμενος διακόψει την άσκησή του στο προκαταρκτικό στάδιο 

και την συνεχίσει σε άλλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να 

γίνει μια φορά και η υποβολή της αίτησης παραίτησης από το Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα στο οποίο ασκείται, μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά τη συμπλήρωση 

ενός (1) μηνός άσκησης. 
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- εάν ο ενδιαφερόμενος, μετά την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησής του 

στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τη συνέχιση του προκαταρκτικού σταδίου της 

κύριας ειδικότητας, ζητήσει παράταση του χρόνου ανάληψης υπηρεσίας. 

Επιπλέον για τους ιατρούς που έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου σε άγονη 

περιοχή, δεν ακυρώνονται οι αιτήσεις που εκκρεμούν για την κύρια ειδικότητα στις 

εξής περιπτώσεις: 

- εάν ο ενδιαφερόμενος μεταβάλλει την εκκρεμούσα αίτησή του για το 

προκαταρκτικό στάδιο της ειδικότητάς του. 

- εάν ο ενδιαφερόμενος, μετά την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησής του 

στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για ειδίκευση στο προκαταρκτικό στάδιο της 

ειδικότητάς του, δεν αποδεχτεί την τοποθέτησή του ή δεν προσέλθει για 

ανάληψη καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση για την 

τοποθέτησή του στο κύριο στάδιο ειδικότητας είναι η κατάθεση 

πιστοποιητικού του απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης στο προκαταρκτικό 

στάδιο, σύμφωνα με την παρ.β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

 

2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. Α2δ/Γ.Π9106/5-2-2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργική Απόφαση 

ισχύει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ                              Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                     

                                                               ΥΓΕΙΑΣ 

      

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                      ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 

                

 

 

 

             

Κοινοποίηση: 

Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 

5.        Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Δ΄ 
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