
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τοποθέτηση γιατρών στα Νοσοκομεία για ειδίκευση

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του γιατρού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας), την 

ειδικότητα  του γιατρού που επιθυμεί να αποκτήσει (προκαταρκτική και κύρια) και το 

Νοσοκομείο που επιθυμεί να ειδικευτεί. 

2. Αντίγραφο πτυχίου

 Για πτυχιούχους από Ελληνικά Α.Ε.Ι.: Αντίγραφο πτυχίου

 Για πτυχιούχους εξωτερικού από Μη Κράτη Ε.Ε.: Βεβαίωση αναγνώρισης από το 

ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

 Για πτυχιούχους εξωτερικού από  Κράτη της  Ε.Ε.: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Ελληνική (όχι μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης ), πτυχίο 

ξενόγλωσσο με επίσημη μετάφραση.

*Επισημαίνουμε ότι για αλλοδαπούς με σπουδές σε άλλη χώρα της Ε.Ε. απαιτείται επιπλέον

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από το Υπουργείο Υγείας ή εναλλακτικά τίτλος ΔΟΑΤΑΠ

Οι γιατροί από χώρες της Ε.Ε. και των κρατών της Ε.Ζ.Ε.Σ. ή γιατροί που έχουν την Ελληνική 

Ιθαγένεια και είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων των χωρών αυτών θα συνυποβάλλουν άδεια 

άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Οι γιατροί που τελείωσαν την ιατρική σε χώρα εκτός Ε.Ε., και Ε.Ζ.Ε.Σ. θα υποβάλλουν 

βεβαίωση Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.-ΔΟΑΤΑΠ.

3. Εκπλήρωση Υπηρεσίας υπαίθρου

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνουν τα παρακάτω: 

Α) ότι δεν κατέχουν έμμισθη θέση

Β) ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για ειδίκευση σε άλλο Νοσοκομείο 

Γ) ότι δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας 

Δ) ότι έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους της Ε.Ε. ή Ε.Ζ.Ε.Σ.  

Ε) επιθυμώ την τελική ειδικότητα της ……….      

5. Όταν πρόκειται για συνέχιση ειδίκευσης πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ευδόκιμης 

άσκησης τους ώστε να προχωρήσει η διαδικασία νέας τοποθέτησης.  

6. Βεβαίωση εκπλήρωσης τριμήνου εκπαίδευσης σε Νοσοκομείο

7. Βεβαίωση άσκησης άδειας επαγγέλματος

8. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

9. Σε περίπτωση μη ταυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται:

  -Εξουσιοδότηση για συγκεκριμένο νοσοκομείο και συγκεκριμένη ειδικότητα

  -Ταυτότητα εξουσιοδοτούμενου

۩ Σε περίπτωση αποστολής των παραπάνω με  fax απαιτείται  εκτός από τα παραπάνω και

φύλλο αποστολής,  στο οποίο θα αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία του υποβάλλοντα την

αίτηση, όπως και ο αριθμός των εγγράφων που αποστέλλονται.

۩ Σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση  με  αριθμ.  73202/28-7-2003  περί  αναστολής

εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, η αίτηση για αναμονή στην ιατρική ειδικότητα μπορεί να



γίνει  απ΄ ευθείας μετά τη λήψη του πτυχίου.  Επομένως,  η αίτηση για την ειδικότητα

μπορεί να γίνει αμέσως μόλις παραλάβετε το αντίγραφο πτυχίου.

۩ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 38059/21-3-07 περί συμπλήρωσης της αρ.

Υ10δ/43440/06: Γιατροί που επιθυμούν να ειδικευτούν στις ειδικότητες των οποίων η άσκηση

πραγματοποιείται  με  ενιαία  τοποθέτηση,  πλην  των  ειδικοτήτων  της  Παθολογίας  και  της

Χειρουργικής,  μπορούν  να  υποβάλλουν  δύο  αιτήσεις  για  σειρά  προτεραιότητας σε

νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.

۩ Εάν επιλέξετε ειδικότητα για την οποία απαιτείται ξεχωριστή τοποθέτηση για το γενικό και

ειδικό μέρος (πχ Καρδιολογία), δηλώνετε ΜΟΝΟ το γενικό μέρος (πχ 2 χρόνια Παθολογία) της

ειδικότητας που έχετε επιλέξει. Μόλις διοριστείτε στο  γενικό μέρος της ειδικότητας, κάνετε

αίτηση  για  να  μπείτε  στην  αναμονή  για  το  ειδικό  μέρος της  ειδικότητας  (πχ  4  χρόνια

καρδιολογίας).

۩ Σύμφωνα με το ΦΕΚ 507/Β’/20-4-06 (άρθρο 10):  Επιτρέπεται  στους γιατρούς,  μετά την

τοποθέτηση τους στο τελικό προαπαιτούμενο της κύριας ειδικότητας στάδιο ειδίκευσης,  να

υποβάλουν  δύο  αιτήσεις  για  σειρά  προτεραιότητας  στην  κύρια  ειδικότητα,  σε

νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.

۩ Στην περίπτωση που το νοσοκομείο μειωμένης άσκησης αναγνωριστεί για να χορηγεί πλήρη,

οι γιατροί υποχρεούνται να αποσύρουν την μία εκ των δύο αιτήσεων .Σε αντίθετη περίπτωση,

ισχυρή παραμένει αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο απορρόφησης.

۩ Εάν επιλέξετε να κάνετε άγονο αγροτικό ιατρείο, εφόσον έχετε κάνει αίτηση για το γενικό

μέρος της ειδικότητας, η αίτηση για αναμονή στο ειδικό μέρος της ειδικότητας  (επιτρέπεται

μόνο μία αίτηση και σε ένα νοσοκομείο), γίνεται όταν τελειώσετε την τρίμηνη εκπαίδευση

και  διοριστείτε  στο  περιφερειακό.  Το  προνόμιο  του  άγονου  αγροτικού,  ισχύει  μόνο  για

ειδικότητες που έχουν ξεχωριστή τοποθέτηση για το γενικό και ειδικό μέρος της ειδικότητας.

        

Γιατροί που διορίζονται σε άγονα αγροτικά ιατρεία αφού προσκομίσουν βεβαίωση ανάληψης 

υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ειδίκευση. Η αίτηση διατηρείται στα μητρώα σειράς 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ

Δικαίωμα εγγραφής σε λίστες ειδίκευσης έχουν οι κάτωθι:

 Πολίτες κρατών της Ε.Ε. (ή κρατών με ειδική σύνδεση με την Ε.Ε.)

 Ομογενείς (κατέχοντες δελτίο ομογενούς)

 Αλλοδαποί (παντρεμένοι με πολίτη της Ε.Ε.)


