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ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες  
ΣΧΕΤ.  Οι διατάξεις του ν. 4600/2019 ( ΦΕΚ 43 Α) αρμοδιότητας της Δ/νσης Ιατρών, 
λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας 
                                                                            
Με αφορμή τη δημοσίευση του νόμου 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση 
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α) σας 
ενημερώνουμε  τα παρακάτω: 
Α.  Στα άρθρα 113,114,115 και 116 αναφέρονται οι προϋποθέσεις απόκτησης της 
βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, οι λόγοι ανάκλησης της 
βεβαίωσης ή άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων,  οι λόγοι αναστολής της 
ισχύος τους, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάκτησης του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού 
και οδοντιατρικού επαγγέλματος. 
Β.   Στο άρθρο 117 ορίζεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία από 1-4-2019 θα  δέχονται τις αιτήσεις των ιατρών και 
οδοντιάτρων :  
α. για την χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος 
είτε είναι πτυχιούχοι της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
β.  για την χορήγηση τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας της ημεδαπής  μετά από 
επιτυχείς εξετάσεις, με το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης, εφόσον οι τίτλοι 
προέρχονται από την Ε.Ε , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Επιπλέον ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και  η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα 
χορηγούν  βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αναφορικά με πληροφορίες που απορρέουν από 
τα παραπάνω, όπως το πιστοποιητικό good standing, πιστοποιητικό ορθής άσκησης του 
επαγγέλματος, βεβαίωση χρόνου ειδίκευσης και ό, τι άλλο σχετικό ζητηθεί από τους 
ενδιαφερόμενους. 
Γ. Οι Περιφερειακές ενότητες της χώρας θα παραλαμβάνουν μέχρι 31-3-2019 τις αιτήσεις 
των ιατρών για χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος 
και χορήγηση τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, καθώς και τις αιτήσεις για 
χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών τις οποίες θα εξετάζουν και θα 
διεκπεραιώσουν. Οι παραπάνω αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  θα παραμείνουν 
στο αρχείο τους. 
Δ. Επίσης μέχρι 31-3-2019 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) οι ειδικευόμενοι 
ιατροί και οδοντίατροι  θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους  για συμμετοχή στην εξεταστική 
περίοδο του Απριλίου προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας στις οικείες Περιφερειακές 
ενότητες, όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα τις επεξεργαστούν, για να διαπιστωθεί η 
πληρότητα των προϋποθέσεων συμμετοχής των ειδικευομένων στις εξετάσεις λήψης τίτλου 
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ειδικότητας και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων 
πιστοποιητικών θα συμπληρώσουν  τις καταστάσεις των συμμετεχόντων εις πενταπλούν, 
σύμφωνα με την αριθμ. Υ7α/οικ.63042/8-5-2008 εγκύκλιό μας. 
 Από 1-4-2019 και έως 5-4-2019  όλες οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων  
θα διαβιβαστούν από τις οικείες Περιφερειακές ενότητες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αντίστοιχα, με συνημμένες τις 
συμπληρωμένες καταστάσεις των συμμετεχόντων, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
συμμετοχής στις εξετάσεις.  
Ε. Επιπλέον  οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας θα 
αποστείλουν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στην Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία τους φακέλους των ιατρών και των οδοντιάτρων αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν 
αποτύχει σε εξετάσεις ειδικότητας στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής 
περιόδου Φεβρουαρίου 2019 και δεν θα έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις 
μέχρι 31-3-2019.  
Στ. Στο αρχείο των Περιφερειακών ενοτήτων θα παραμείνουν οι φάκελοι των ιατρών και των 
οδοντιάτρων των οποίων τα αιτήματα έχουν υποβληθεί μέχρι 31-3-2019 πλην των 
αναφερομένων στις παραγράφους Δ και Ε της παρούσας. 
Ζ. Η εφαρμογή  των διατάξεων  του  άρθρου 166 του νόμου 4600/2019, στο οποίο 
προβλέπεται διαφορετικό εξεταστικό σύστημα για την απόκτηση του τίτλου των ιατρικών και 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων θα αρχίσει μόλις εκδοθεί και ισχύει η προβλεπόμενη στην παρ. 3 
του ίδιου άρθρου κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 
                                            

               
          
                                                                      
                                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 1. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
     Πλουτάρχου 3                                                               
    106 75  Αθήνα                                                                    Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ 
2. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
    Θεμιστοκλέους 38 
    106 78 Αθήνα 
3. Ολες τις Περιφέρειες                                                                         
    (με την παράκληση να ενημερωθούν οι  
    Περιφερειακές ενότητες αρμοδιότητας) 
4. Όλες τις Δ.Υ.Πε 
    (με την παράκληση να ενημερωθούν τα  
     Νοσοκομεία αρμοδιότητας) 
5. Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
    Β. Σοφίας 76   
    115 28 Αθήνα 
6. Αιγινήτειο Νοσοκομείο     
    Β. Σοφίας 72  
    115 28 Aθήνα  
7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
    Δ/νση Υγειονομικού    
    Μεσογείων 227-231                   
    155 61 Χολαργός    
    (με την παράκληση να ενημερωθούν 
    τα Νοσοκομεία  αρμοδιότητας ) 
8. Υπουργείο Υγείας Κύπρου 
    Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17                    
    1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ    
 
                                                             
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                             
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