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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – τροποποίηση των άρθρων 1,3,5 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».  

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α), όπως ισχύει. 
2. Την αριθ. 54713/18-07-2019  Κοινή Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 
Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3105/Β΄).   
3. 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. 

4. Το αριθμ.πρωτ.453345/01-07-2020 έγγραφο της περιφέρειας Αττικής «Διαδικασία κατάθεσης 
αιτήσεων ιατρικής ειδίκευσης». 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

          Συμπληρώνουμε –τροποποιούμε το άρθρο 1 «Υποβολή αίτησης για έναρξη άσκησης προς  
απόκτηση ειδικότητας και τήρηση καταλόγων κενών θέσεων και αιτήσεων» της ανωτέρω (3) σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως:  
Α. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου  1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Η υποβολή των αιτήσεων για ειδίκευση μετά των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών 
θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές ενότητες έχουν τη 
δυνατότητα υποστήριξης της ψηφιακής υποβολής και καταχώρησής τους.» 
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       Συμπληρώνουμε –τροποποιούμε το άρθρο 3 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνέχιση 
ειδίκευσης»  της ανωτέρω (3) σχετικής Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως:   
Β. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Η υποβολή των αιτήσεων για συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδίκευσης καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές ενότητες 
έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της ψηφιακής υποβολής και καταχώρησής τους.» 
  
      Συμπληρώνουμε –τροποποιούμε το άρθρο 5 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ειδίκευση ιατρών 
που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις»  της ανωτέρω (3) σχετικής Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως:  
Γ. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  
 
«Η υποβολή των αιτήσεων για ειδίκευση μετά των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών 
για τους ιατρούς των περιπτώσεων α,β,γ,δ και ε, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε όσες 
Περιφέρειες ή Περιφερειακές ενότητες έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της ψηφιακής υποβολής και 
καταχώρησής τους.» 
 
         
         Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Εθνικό Τυπογραφείο  
(για δημοσίευση) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1. Γρ.Υπουργού Υγείας  

2. Γρ.Υφυπουργού Υγείας 

3. Γρ.Γεν.Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

4. Γρ.Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π., 
           Τμήμα Ειδ. Ιατρών 
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