
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ιωάννη 
Πουρναρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Σεραφείμ 
Σαββίδη, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

3 Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

4 Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 
για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία.

5 Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 
για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.146/45913/Ζ2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ιωάννη 

Πουρναρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 1  του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/8-6-2018 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/7-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α ΄133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ' αρ. 12679/18-5-2015 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Γ΄ 632) για τον διορισμό 
(εξέλιξη) του Ιωάννη Πουρναρά σε θέση Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανά-
λυση».

3. Την υπ' αρ. 556/21-12-2020 αίτηση του Αναπληρω-
τή Καθηγητή Ιωάννη Πουρναρά για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου, καθώς και την υπ' αρ. 706/
10-2-2021 σύμφωνη γνώμη αυτού για μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου σε «Διαφορικές Εξισώσεις 
και Εξισώσεις Διαφορών».

4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 691/3-2-2021 Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με 
την οποία εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντι-
κειμένου του ως άνω Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς 
και την ομόφωνη γνωμοδότηση της από 29-1-2021 5ης 
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης.

5. Το υπ' αρ. 11775/12-2-2021 (Επανάληψη στο ορθό) 
(Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.25873/Ζ2/4-3-2021) έγγραφο της Πρυτα-
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νείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στη με-
ταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ιωάννη Πουρναρά.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ιωάννη Πουρναρά του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από «Μαθηματική Ανάλυση» 
σε «Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.146/45910/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Σερα-

φείμ Σαββίδη, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄258),

γ. τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. του υπό στοιχεία 94774/Γ2/8-6-2018 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
κα Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/7-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. α. Την υπό στοιχεία Φ.Δ.Δ.1/1.14/1767/31-5-2010 
Πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Γ΄ 613) για την εξέλιξη 
Σεραφείμ Σαββίδη σε μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Εντοπισμός-Αξιολόγηση και Εμπλουτισμός Μεταλλευ-
μάτων» του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλο-
ντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυ-
τικής Μακεδονίας.

β. Την παρ. 1ε του άρθρου 4 του π.δ. 90/2013 (Α΄ 130) 
καθώς και την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 9 του 
π.δ. 127/2013, σχετικά με τη συγχώνευση του Τμήμα-
τος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και του Τμήματος Γε-
ωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μα-
κεδονίας.

γ. Την υπ' αρ. 5329/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έντα-
ξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2155) με την οποία 
ο Σεραφείμ Σαββίδης εντάχθηκε σε θέση Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 
ως άνω Ιδρύματος.

3. Την υπ' αρ. 446/10-2-2021 αίτηση του Καθηγητή 
Α΄ Βαθμίδας Σεραφείμ Σαββίδη για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 19-2-2021 4ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται κατά πλει-
οψηφία η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως 
άνω Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, καθώς και το γεγονός ότι 
στο εν λόγω Τμήμα δεν υφίστανται Τομείς.

5. Το υπ' αρ. 3284/25-2-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.27146/Ζ2/
8-3-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στη μεταβολή γνωστι-
κού αντικειμένου του Σεραφείμ Σαββίδη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Σεραφείμ Σαββίδη του Γεωργίου, μέλους ΔΕΠ, Κα-
θηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, από «Εντοπισμός - Αξιολόγηση και 
Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων» σε «Περιβαλλοντικές 
Επιπτώσεις στην Υγεία με έμφαση στην Επίδραση της 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον άνθρωπο».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

 Αριθμ. 1681 (3)
   Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).
2. Την υπό στοιχεία Φ .12/530/62626/γ1/02-06-2011

(Β΄ 1345) υπουργική απόφαση.
3. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 

υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης».

4. Την υπό στοιχεία Φ. 7/74054/Δ1/15-6-2020 εγκύκλιο 
του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του 
εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό 
έτος 2020-2021».

5. Την παρ. 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
7. Το υπ’ αρ. 1305/6-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
8. Τη μη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Καρ-

δακάτων Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2021-2022, 
λόγω μηδενικού αριθμού αιτήσεων εγγραφών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2021

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ4α/οικ.24194 (4)
     Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 

για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 

και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123),
β. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση 

της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συ-
νεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννο-
πούλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),

γ. του αρ. 7 του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξει-
δίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην 
Κλινική Μικροβιολογία» (Α΄ 216) όπως ισχύει,

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/ΓΠοικ. 64845/2018 υπουργική 
απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις 
απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β΄ 3958).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).

4. Την υπ’ αρ. 75015/23-11-2020 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. 
από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμέ-
νων ιατρών Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής 
Ιατρικής προς εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγων 
ειδικευμένων ιατρών

Σε κάθε νοσοκομείο στο οποίο έχει αναγνωριστεί μο-
νάδα, τμήμα και κλινική ως κατάλληλα για εξειδίκευση 
στην Κλινική Μικροβιολογία, καταρτίζονται και τηρούνται 
δύο (2) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών. 
Ο πρώτος αφορά στην εγγραφή ιατρών κλάδου ΕΣΥ και 
ο δεύτερος ιατρών εκτός ΕΣΥ. Στους καταλόγους αναφέ-
ρονται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του ιατρού, 
ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία αίτησης του.

Οι προαναφερόμενοι κατάλογοι θα βρίσκονται αναρ-
τημένοι στον ιστότοπο του νοσοκομείου μόνο με τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, στους ανω-
τέρω καταλόγους συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ήδη υπάρχοντες 
καταλόγους μέχρι την δημοσίευση της παρούσας και 
διατηρούν τη σειρά κατάταξης τους. Για τις αιτήσεις που 
θα υποβληθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, καθορισμός 
προτεραιότητας, επιλογή τοποθέτησης

1. Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους των νοσο-
κομείων προς εξειδίκευση έχουν:

α. Ελληνίδες/΄Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων 
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υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπή-
κοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν 
διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι 
δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου 
άδειας παραμονής ομογενούς.

β. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας 
της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής.

2. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγ-
γραφής στους καταλόγους όλων των νοσοκομείων που 
έχουν αναγνωρισθεί μονάδες, τμήματα και κλινικές για 
εξειδίκευση στη Κλινική Μικροβιολογία.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου νοσοκομείου ελέγ-
χει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί την 
αίτηση στους αντίστοιχους καταλόγους προς εξειδίκευ-
ση. Η προτεραιότητα μεταξύ των υποψηφίων καθορίζε-
ται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο, οι ενδιαφε-
ρόμενοι ιατροί εκτός ΕΣΥ υποβάλλουν τα εξής δικαιο-
λογητικά: 

i. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο των νοσοκομείων, 
ή χορηγείται από την υπηρεσία του νοσοκομείου στην 
οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση/υπεύ-
θυνη δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνει και υπογράφεται. Αιτήσεις 
σε διαφορετικό από το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις 
στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ιδιώτες ιατροί εκτός ΕΣΥ θα πρέπει να δηλώνουν, 
εάν κατά την διάρκεια της εξειδίκευσης θα ασκούν άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα. 

ii. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται φωτοαντίγραφο 
πτυχίου με την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), φωτο-
αντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο 
της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

iii. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

iv. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ει-
δικότητας.

v. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό 
Σύλλογο της επικράτειας. 

vi. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το 
οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκο-
ος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν 
φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οι-
κογένειας πολίτη της Ένωσης.

Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφεί-
λουν να προσκομίσουν:

 - φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν 
διαμένοντος ή 

-φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή 

-φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογε-
νούς ή 

-φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
vii. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλ-
λουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξε-
τάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανε-
πιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά 
από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην 
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέ-
πει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην 
ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της 
ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων 
πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και 
η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο 
πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία ΔΙΣ-
ΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-
ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδε-
κτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και 
πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Β. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο, οι ενδιαφε-
ρόμενοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. υποβάλλουν τα εξής δι-
καιολογητικά:

i) Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο) των νοσοκομείων, 
ή χορηγείται από την υπηρεσία του νοσοκομείου στην 
οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση/υπεύ-
θυνη δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνει και υπογράφεται. Αιτήσεις 
σε διαφορετικό από το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις 
στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

ii) Οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ υποβάλλουν την σύμφωνη 
γνώμη του Δ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή του τμήματος ή του εργαστηρίου που 
υπηρετεί ο ιατρός.

Γ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο 
νοσοκομείο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσί-
ου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό με εξουσιοδό-
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τηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξου-
σιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχύ μεταφοράς.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται 
στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμε-
νους.

Άρθρο 4
Διαδικασία τοποθέτησης

Σε κάθε αναγνωρισμένο κέντρο για την χορήγηση εξει-
δίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία τοποθετούνται 
μέχρι δύο (2) εξειδικευόμενοι, εκ των οποίων ένας (1)
είναι ιατρός του κλάδου ΕΣΥ και τοποθετούνται με τη 
διαδικασία εκπαιδευτικής άδειας, και ένας (1) ιατρός 
εκτός ΕΣΥ.

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από το Διοικητή 
του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η μονάδα, τμήμα 
ή κλινική αναγνωρισμένη για εξειδίκευση στη Κλινική 
Μικροβιολογία και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
με συστημένη επιστολή και σε περίπτωση που ο προς 
εξειδίκευση ιατρός είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ κοινοποιεί-
ται και στο νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί.

Με την τοποθέτησή του προς εξειδίκευση, ο ιατρός 
κλάδου ΕΣΥ προσκομίζει και την απόφαση έγκρισης 
της εκπαιδευτικής άδειάς του, η οποία εκδίδεται από 
το νοσοκομείο που υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 2071/1992.

Το σχέδιο της απόφασης τοποθέτησης για εξειδίκευση 
ιατρών εκτός ΕΣΥ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα 
ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα κατά την 
διάρκεια της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία 
αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα 
Ιατρών Ε.Σ.Υ.), προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται 
στο νοσοκομείο και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
με συστημένη επιστολή.

Οι προς εξειδίκευση ιατροί οφείλουν να προσέλθουν 
στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης ή ανάληψη 
υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης και να προσκο-
μίσουν αποδεικτικό παραλαβής της.

Οι ιατροί που εξειδικεύονται, εφόσον δεν ασκούν άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα, λαμβάνουν αποδοχές 
ίσες με αυτές των ειδικευόμενων ιατρών. Οι ιατροί οι 
οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε 
νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ διατηρούν τις απο-
δοχές της οργανικής τους θέσης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας οι προβλε-
πόμενες ανά νοσοκομείο θέσεις καταλαμβάνονται από 
τους ήδη εξειδικευόμενους ιατρούς.

Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου οφείλει να 
αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Α722863/16-10-2006 (Β΄ 1551) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατά-
στασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 1881, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) και να εφαρμόσει τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013, 
για την σχετική πιστοποίηση υγείας.

Η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου μετά την τοπο-
θέτηση των ιατρών ενημερώνει τα λοιπά νοσοκομεία στα 
οποία λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης στη Κλινική 
Μικροβιολογία προκειμένου να διαγραφούν από τους 
καταλόγους των υπόλοιπων Κέντρων που είναι εγγε-
γραμμένοι.

Άρθρο 5
Τοποθέτηση μονίμων ιατρών ενόπλων 
δυνάμεων προς εξειδίκευση

Μόνιμοι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να 
τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι για εξειδίκευση 
στην Κλινική Μικροβιολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο οικείο νο-
σοκομείο προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 3.Α της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά 
και σχετική άδεια από την υπηρεσία τους. Οι αιτήσεις αυ-
τές δεν καταχωρούνται στους τηρούμενους καταλόγους, 
αλλά εξετάζονται μεμονωμένα.

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Διοικητή 
του οικείου νοσοκομείου και κοινοποιείται στην υπηρε-
σία που υπηρετεί ο ιατρός, η οποία υποχρεούται να την 
επιδώσει στον ενδιαφερόμενο. Οι στρατιωτικοί ιατροί 
που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογί-
ας-Εργαστηριακής Ιατρικής δύνανται να εξειδικεύονται 
ως υπεράριθμοι.

Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 
άλλη υπουργική απόφαση που αφορά στην τοποθέτηση 
ιατρών για εξειδίκευση στη Κλινική Μικροβιολογία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

Ι

Αριθμ. Γ4α/οικ.24196 (5)
   Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 

για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 

και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄ 123),
β. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση 

της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συ-
νεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννο-
πούλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
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τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/ΓΠοικ. 64845/2018 υπουργική 
απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις 
απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).

4. Την υπ’ αρ. 75015/23-11-2020 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. 
από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμέ-
νων ιατρών Ακτινολογίας προς εξειδίκευση στην Επεμ-
βατική Ακτινολογία ως εξής:

Άρθρο 1
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγων
ειδικευμένων ιατρών

Για κάθε αναγνωρισμένο εργαστήριο Ακτινολογίας 
(Ακτινοδιαγνωστικής) κατάλληλο προς εξειδίκευση στην 
Επεμβατική Ακτινολογία καταρτίζονται και τηρούνται 
στην οικεία Υ.Πε., δύο (2) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδι-
κευμένων ιατρών. Ο πρώτος αφορά στην εγγραφή ια-
τρών κλάδου ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ και ο δεύτερος ιατρών 
εκτός ΕΣΥ. Στους καταλόγους αναφέρονται το ονοματε-
πώνυμο και η ειδικότητα του ιατρού, ο αριθμός πρωτο-
κόλλου και η ημερομηνία αίτησής του.

Οι προαναφερόμενοι κατάλογοι θα βρίσκονται αναρ-
τημένοι στον ιστότοπο της ΥΠΕ  μόνο με τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Οι ιατροί διαγράφονται αυτόματα από όλους τους κα-
ταλόγους των εργαστηρίων που είναι εγγεγραμμένοι αμέ-
σως μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους 
σε οποιοδήποτε από τα εργαστήρια της επιλογής τους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, στους ανω-
τέρω καταλόγους συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ήδη υπάρχοντες 
καταλόγους μέχρι την δημοσίευση της παρούσας και 
διατηρούν τη σειρά κατάταξής τους. Για τις αιτήσεις που 
θα υποβληθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, καθορισμός 
προτεραιότητας, επιλογή τοποθέτησης

1. Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους των νοσο-
κομείων προς εξειδίκευση έχουν:

α. Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων 
υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπή-

κοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν 
διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι 
δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου 
άδειας παραμονής ομογενούς

β. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας 
της Ακτινολογίας (Ακτινοδιαγνωστικής)

2. Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατό-
τητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε περισσότερα 
από ένα εργαστήρια κατάλληλα προς εξειδίκευση στην 
επεμβατική ακτινολογία της ίδιας Υγειονομικής Περι-
φέρειας.

3. Οι ιατροί καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους 
των εργαστηρίων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους 
και η μεταξύ τους προτεραιότητα ανά μονάδα καθορί-
ζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

4 Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
καταχωρεί την αίτηση στους αντίστοιχους καταλόγους 
προς εξειδίκευση.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο, οι ενδιαφε-
ρόμενοι ιατροί εκτός ΕΣΥ υποβάλλουν τα εξής δικαιο-
λογητικά:

i. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ, ή χο-
ρηγείται από την υπηρεσία Υ.Πε στην οποία υποβάλ-
λονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 
συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει και υπογράφεται. Αιτήσεις σε διαφορετι-
κό από το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν 
έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν 
γίνονται δεκτές.

Οι ιδιώτες ιατροί εκτός ΕΣΥ θα πρέπει να δηλώνουν, 
εάν κατά την διάρκεια της εξειδίκευσης θα ασκούν άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα.

ii. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πα-
νεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται φωτοαντίγραφο 
πτυχίου με την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), φωτο-
αντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο 
της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

iii. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

iv. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ει-
δικότητας.

v. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό 
Σύλλογο της επικράτειας.

vi. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το 
οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκο-
ος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν 
φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οι-
κογένειας πολίτη της Ένωσης.
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Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφεί-
λουν να προσκομίσουν:

- φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν 
διαμένοντος ή

- φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή

- φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογε-
νούς ή

- φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
vii. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλ-
λουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνι-
κής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξε-
τάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανε-
πιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά 
από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην 
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέ-
πει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην 
ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της 
ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων 
πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και 
η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο 
πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία ΔΙΣ-
ΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-
ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδε-
κτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και 
πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Β. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο, οι ενδιαφερό-
μενοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ και τα μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν 
τα εξής δικαιολογητικά:

i) Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο 
βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο) της ΥΠΕ, ή χορη-
γείται από την υπηρεσία της Υ.Πε στην οποία υποβάλ-
λονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 
συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει και υπογράφεται. Αιτήσεις σε διαφορετι-
κό από το παραπάνω έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν 
έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν 
γίνονται δεκτές.

ii) Οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ υποβάλλουν την σύμφωνη 
γνώμη του Δ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση 

του Διευθυντή του τμήματος ή του εργαστηρίου που 
υπηρετεί ο ιατρός.

Γ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
Υ.Πε είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που 
έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιο-
δοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται 
στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμε-
νους.

Άρθρο 4
Διαδικασία τοποθέτησης

Σε κάθε αναγνωρισμένο εργαστήριο για την χορήγηση 
εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία τοποθετού-
νται μέχρι δύο (2) εξειδικευόμενοι, εκ των οποίων ένας 
(1) είναι ιατρός του κλάδου ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ και τοποθε-
τούνται με τη διαδικασία εκπαιδευτικής άδειας και ένας 
(1) ιατρός εκτός ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 
η κάλυψη μιας εκ των δύο θέσεων από την αντίστοιχη 
κατηγορία επειδή δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι στον 
αντίστοιχο κατάλογο ιατροί, η θέση μπορεί να καλυφθεί 
από ιατρό του άλλου καταλόγου.

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από το Διοικητή 
της Υ.Πε και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με συ-
στημένη επιστολή και σε περίπτωση που ο προς εξειδί-
κευση ιατρός είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ κοινοποιείται και 
στο νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί.

Με την τοποθέτησή του προς εξειδίκευση, ο ιατρός 
κλάδου ΕΣΥ προσκομίζει και την απόφαση έγκρισης 
της εκπαιδευτικής άδειάς του, η οποία εκδίδεται από 
το νοσοκομείο που υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 2071/1992.

Το σχέδιο της απόφασης τοποθέτησης για εξειδίκευση 
ιατρών εκτός ΕΣΥ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα 
ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα κατά την 
διάρκεια της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία 
αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα 
Ιατρών Ε.Σ.Υ.), προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφε-
ται στην ΥΠΕ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με 
συστημένη επιστολή.

Οι προς εξειδίκευση ιατροί οφείλουν να προσέλθουν 
στο νοσοκομείο για υπογραφή σύμβασης ή ανάληψη 
υπηρεσίας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερο-
μηνία παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης και να 
προσκομίσουν αποδεικτικό παραλαβής της. Οι ιατροί 
που εξειδικεύονται, εφόσον δεν ασκούν άλλη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα, λαμβάνουν αποδοχές ίσες με 
αυτές των ειδικευόμενων ιατρών . Οι ιατροί οι οποίοι 
ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε νοσοκο-
μεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ διατηρούν τις αποδοχές της 
οργανικής τους θέσης.
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Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας οι προβλε-
πόμενες ανά νοσοκομείο θέσεις καταλαμβάνονται από 
τους ήδη εξειδικευόμενους ιατρούς.

Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου οφείλει να 
αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Α722863/16-10-2006 (Β΄ 1551) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατά-
στασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 1881, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) και να εφαρμόσει τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013, 
για την σχετική πιστοποίηση υγείας.

Άρθρο 5
Τοποθέτηση μονίμων ιατρών 
ενόπλων δυνάμεων προς εξειδίκευση

Μόνιμοι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να 
τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι για εξειδίκευση 
στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην οικεία 
ΥΠΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 3.Α της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά και 
σχετική άδεια από την υπηρεσία τους. Οι αιτήσεις αυτές 
δεν καταχωρούνται στους τηρούμενους καταλόγους, 
αλλά εξετάζονται μεμονωμένα.

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Διοικητή 
της οικείας ΥΠΕ και κοινοποιείται στην υπηρεσία που 
υπηρετεί ο ιατρός, η οποία υποχρεούται να την επιδώ-
σει στον ενδιαφερόμενο. Οι στρατιωτικοί ιατροί που 
κατέχουν την ειδικότητα της Ακτινολογίας δύνανται να 
εξειδικεύονται ως υπεράριθμοι.

Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 
άλλη υπουργική απόφαση που αφορά στην τοποθέτηση 
ιατρών για εξειδίκευση στη Επεμβατική Ακτινολογία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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