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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  της  αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 
Υπουργικής  απόφασης  «Αντικατάσταση  της  Α9γ/38800/98 
( ΦΕΚ 1232 τ. Β) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και 
οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και 
καθιέρωση  δικ/κών  για  ανάληψη  υπηρεσίας  γιατρών  για 
ειδίκευση στα Νοσοκομεία» (ΦΕΚ 27/2015 τ.Β΄)»

O   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.123/75 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων  Ιατρικού 

Προσωπικού  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  και  ετέρων  θεμάτων  αρμοδιότητος 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 τ.Α).

β) του Π.Δ. 106/14 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 τ.Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει

γ) του  Π.Δ.24/15  «Σύσταση  και  μετονομασία  Υπουργείων,  μεταφορά  της 

Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 τ.Α).

δ) του  Π.Δ.  25/15  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α).

2.Την  αριθμ.  Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014  Υπουργική  απόφαση  «Αντικατάσταση 

της Α9γ/38800/98 ( ΦΕΚ 1232 τ. Β) απόφασης « ως προς τον τρόπο, διαδικασία 
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και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση 

δικ/κών  για  ανάληψη  υπηρεσίας  γιατρών  για  ειδίκευση  Νοσοκομεία»(ΦΕΚ 

27/2015 τ.Β)

3.  Την  αριθμ.  Υ104/2-3-2015  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» ( ΦΕΚ 309 τ.Β)

      4.   Την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας.

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

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε  την  αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-14  (ΦΕΚ.27/15  τ.Β΄)  Υπουργική 

Απόφαση  ως εξής:

Α. Η  παράγραφος  5  μετατίθεται  μετά  την  ισχύουσα  παράγραφο  8,  οπότε 

διαφοροποιείται η αρίθμηση των παραγράφων ως εξής:

Οι τέσσερις (4) πρώτες παράγραφοι παραμένουν ως έχουν, η έκτη (6) αριθμείται ως 

πέμπτη (5), η έβδομη (7) ως έκτη (6), η όγδοη (8) ως έβδομη (7) και η πέμπτη (5) 

παράγραφος ως όγδοη (8) 

Β. το τέταρτο (4) εδάφιο της β. παραγράφου του κεφαλαίου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους-εφόσον επιθυμούν και 

υφίστανται  οι  ανωτέρω προϋποθέσεις-μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση 

στην οργανική τους θέση».

Η παρούσα τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2015.

Γ. Στην παράγραφο 14  τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την ανάληψη υπηρεσίας 

γιατρών για ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα διαμορφώνονται ως εξής:

  Πιστοποιητικό  γέννησης,  ή  φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας,  ή  φωτοτυπία 

διαβατηρίου, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για μέλη οικογένειας ΄Ελληνα 

ή  υπηκόου  κράτους-μέλους  Ε.Ε),  ή  βεβαίωση  εγγραφής  ευρωπαίου πολίτη,  ή  άδεια 
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διαμονής  κοινοτικού  υπηκόου,  ή   δελτίο  ταυτότητος  ομογενούς,  ή  άδεια  διαμονής 

ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 / 2014  ΦΕΚ 80 Α),  ή δελτίο μόνιμης διαμονής 

υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 83 και 85 του ν.4251/2014), ή προσωποπαγής άδεια 

διαμονής  υπηκόων  τρίτων  χωρών  (άρθρα  84  και  85  του  ν.  4251/2014),  ή  άδεια 

παραμονής  επί  μακρόν  διαμένοντος  υπηκόου  τρίτης  χώρας  (άρθρα 88  και   97  του 

ν.4251/2014),  ή  άδεια  διαμονής δεύτερης γενιάς  (άρθρο 108 του ν.  4251/2014),  ή 

κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του ν. 4251/2014)

• Άδεια  διαμονής   υπηκόου  τρίτης  χώρας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  47  του  ν. 

4251/2014  ΦΕΚ 80 Α’  (στα πλαίσια του προγράμματος D.A.C).

• Για πτυχία της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο πτυχίου. 

• Για  πτυχία  που χορηγήθηκαν  από  κράτη-μέλη της  Ε.Ε:  Φωτοαντίγραφο του 

ξενόγλωσσου πτυχίου  με φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του. 

• Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του 

ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοαντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ 

(ΔΙΚΑΤΣΑ)  περί  ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας  με  τα  απονεμόμενα  των 

Ιατρικών Σχολών της χώρας

• Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο.

Όλα τα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών θα είναι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 ( ΦΕΚ 74 Α).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν ως έχουν.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 137/31-12-2014 ( ΦΕΚ 27/2015 Β) Υπουργική 

απόφαση. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                          

                                                                    
                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                 
                                                             ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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