
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έναρξη ειδίκευσης 
1. Αίτηση για συγκεκριμένη ειδικότητα και νοσοκομείο 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, στην οποία ο ιατρός θα δηλώνει αν 

ασκείται ή αν έχει υποβάλει άλλη αίτηση για ειδίκευση. 
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
4. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα 

δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη 
κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’),ή πιστοποιητικό 
μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν. 
4071/2012 ΦΕΚ 85/Α’), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς 
(άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80/Α’), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης 
διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 
85 και 87 του ν. 4251 /2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας 
(άρθρα 88, 97 και 106 του ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 
108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 
4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014. 

5. Φωτοτυπία πτυχίου Ιατρικής Σχολής: 
     α) Για πτυχία της ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή βεβαίωσης από τη 
γραμματεία του Πανεπιστημίου που να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει καταστεί 
πτυχιούχος. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης 
του, απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τη γραμματεία του 
Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει. 
Στην περίπτωση της κατάθεσης βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι ο ιατρός έχει 
καταστεί πτυχιούχος, ο ιατρός έχει την υποχρέωση προσκόμισης του πτυχίου μετά τη 
λήψη του. 
     β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη-μέλη της Ε.Ε.: γίνονται  αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (1) 
του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) Επίσης Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής Εξέτασης, 
που προβλέπεται από τα άρθρα 10,13,24 (για τους οδοντίατρους τα άρθρα 
10,13,34,36) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή 
του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 
2005/36/ΕΚ Ε.Ε.. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE από την 
Αρχή του τόπου προέλευσης  και να είναι  μεταφρασμένα. 
     γ) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: γίνονται  αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (1) 
του ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/Α),και φωτοαντίγραφο της απόφασης ΔΟΑΤΑΠ 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα των Ιατρικών 
Σχολών της χώρας. 
    Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: δύναται να γίνονται αποδεκτές οι επίσημες 
μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων:  
α. από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή  
β. από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής 
Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσή τους, ή  
γ. από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή  



δ. από Έλληνα Δικηγόρο εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 
36 του ν.4194/2013 (208 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων.  
Όλα τα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) στην 
περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της 
Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984(ΦΕΚ 118 Α΄). Σε κάθε άλλη δε 
περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας 
προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα 
και στη συνέχεια από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή το 
αντίστοιχο γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων  Θεσσαλονίκης. 
Η επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης γίνεται επί του πρωτοτύπου εγγράφου και 
προηγείται της μετάφρασής του. 
Για χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση 
τους στη Σύμβαση της Χάγης η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία Ελληνική 
Προξενική Αρχή ως προς το γνήσιο  της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου στο 
πρωτότυπο έγγραφο. 
Για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης απαιτείται επίσης επικύρωση από την 
Ελληνική Προξενική Αρχή. 

6. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωσης 
υποβολής αιτήματος στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ. 

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί 
του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε, όπου 
απαιτείται (  Με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21), το άρθρο 10 του 
ν. 4316/ 2014 (Α΄ 270), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, οι πτυχιούχοι ιατρικών 
σχολών που λαμβάνουν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν.4316/2014) και εφεξής έχουν την υποχρέωση της εκπλήρωσης της 
υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την έναρξη της άσκησης για ειδίκευσης, 
καταργήθηκε. Η κατάργηση του εν λόγω άρθρου ισχύει από τις 21-02-2016, 
ημερομηνία δημοσίευσης και ισχύος του ν.4368/2016(Α΄21). 
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της ίδιας παρ. 6 του 
άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21): 
     α. Οι ιατροί, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α΄21) ενέπιπταν 
στις διατάξεις του κατά τα άνω καταργηθέντος άρθρου 10 του ν. 4316/2014 (δηλ. 
εκείνοι που απέκτησαν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 
4368/2016 (Α΄21) και δεν είχαν νόμιμη απαλλαγή), και στις 21-2-2016, ημερομηνία 
δημοσίευσης του ν. 4368/2016, είτε δεν είχαν επιλεγεί είτε δεν είχαν καταθέσει 
αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον 
δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία 
υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου 
ειδικότητας. 
    β. Οι ιατροί, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (21-2-2016), 
εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί απόφαση 
τοποθέτησης τους για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του -κατά τα άνω καταργηθέντος- άρθρου 10 του 
ν.4316/2014, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας 
υπαίθρου πριν την τοποθέτησή τους για έναρξη ειδίκευσης. Στους ανωτέρω ιατρούς 
παρέχεται το δικαίωμα αφενός για χρονική παράταση της τοποθέτησής τους στην 
ειδικότητα μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην απόφαση τοποθέτησής τους, 
μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και 
αφετέρου της καταχώρισής στους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση, εκτός του 



προκαταρκτικού σταδίου και για το κύριο στάδιο της ειδίκευσής τους, επίσης μετά 
την υποβολή σχετικής αίτησής τους. 
 Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από 
την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω: 
1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014  
(Α΄ 80). 
2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής 
Ιατρικής σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α΄123). 
3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123). 
 4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας. 
 5. Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε 
ποσοστό άνω του 67% σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 
123) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34). 

8. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
     
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνέχιση ειδίκευσης 
Για την συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδίκευσης απαιτούνται: 
Α) αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης του στο προκαταρκτικό στάδιο, η οποία 
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας. 
Η αίτηση για συνέχιση της ειδίκευσης μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την έκδοση 
της απόφασης της αρχικής τοποθέτησης 
Β) πιστοποιητικό του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναφέρεται η χρονική 
διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
της κενής θέσης, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής 
ενότητας. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για άσκηση προς απόκτηση δεύτερης ειδικότητας 
Ιατροί που έχουν ειδικευτεί και αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την απόκτηση δεύτερης ειδικότητας (άγονης) 
υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση 
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων), με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. 
β)Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην 
Ελλάδα. 
γ)Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησης τους ως άμισθων υπεράριθμων. 
δ)Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής θέσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη 
άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος. 
ε)Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί νέα αίτηση για αλλαγή ειδικότητας ή 
νοσηλευτικού ιδρύματος στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα εντός 
τριετίας από την αρχική, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών. 
 


