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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη μελών διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

2

Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.124.6/18/140273/Ζ2
(1)
Ένταξη μελών διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Ol ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α') και την
παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306 τ.Α')
όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο εδάφιο της παρ. Α2 του
άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194 τ.Α').
2. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ. Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 τ.Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Φ.124.6/17/164439/Ζ2/3-10-2017 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Υγείας (ΑΔΑ: 6Θ634653ΠΣ-ΑΙΨ).
6. Την αριθμ. Φ.124.6/6/63094/Ζ2/20-4-2018 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Υγείας (ΑΔΑ: ΩΚΕΣ4653ΠΣ-ΤΦ7).
7. Το αριθμ. ΕΣΔΥ/οικ.1142/4-4-2017 έγγραφο της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (αριθμ. Γρ. Υπ. 3107/
5-4-2017) και τις από 16-3-2017, 17-3-2017, 20-3-2017,
20-3-2017, 20-3-2017, 20-3-2017, 20-3-2017, 20-3-2017,

Αρ. Φύλλου 3958

20-3-2017, 21-3-2017, 21-3-2017, 21-3-2017, 22-3-2017,
22-3-2017, 23-3-2017, 23-3-2017, 23-3-2017, 23-3-2017,
24-3-2017, 24-3-2017, 24-3-2017, 27-3-2017, 27-3-2017
αιτήσεις των Γεωργίας Τζανακάκη, Δημητρίου Ζάβρα,
Ευστρατίας Σίμου, Κυριακούλας Μεράκου, Ευτυχίου Κτενά, Ελένης Κορνάρου, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου,
Μαρίκας Κοτσιανοπούλου-Μαυρίδου, Ευδοκίας Βασσάλου, Βασιλικής Παπανικολάου, Ελπίδας Πάβη, Γεωργίας
Μανδηλαρά, Αναστασίας Μπαρμπούνη, Νικολάου Μανιαδάκη, Αρετής Τσόγκα, Γεωργίου Κουλιεράκη, Δημητρίου Λάγγα, Σταματίας Γκαράνη, Λευκοθέας Εβρένογλου,
Ελένης Πατσουλά, Ναΐρ-Τόνιας Βασιλάκου, Ιωάννας Δαμικούκα και Κωνσταντίνου Κοτροκόη, αντίστοιχα.
8. Την πρόταση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
κρίσης περί ένταξης των ανωτέρω αιτούντων (πρακτικά των από 5-6-2018, 12-6-2018, 13-6-2018, 21-6-2018,
22-6-2018, 28-6-2018, 9-7-2018, 12-7-2018, 26-7-2018
συνεδριάσεων).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε τα μέλη διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως εξής:
1) τη Γεωργία Τζανακάκη του Χαράλαμπου, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας με έμφαση
στη μοριακή μεθοδολογία»,
2) την Κυριακούλα Μεράκου του Αντωνίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή και Προαγωγή Υγείας - Δημόσια Υγεία»,
3) τον Ευτύχιο Κτενά του Γεωργίου, στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Στατιστική στη Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία»,
4) τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Αναστάσιου,
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία - Υγεία του Παιδιού»,
5) την Ελπίδα Πάβη του Ανδρέα, στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Οικονομικά της Υγείας με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στη δημόσια υγεία»,
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6) την Αναστασία Μπαρμπούνη του Κωνσταντίνου,
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία - Υγιεινή και Πρόληψη Νόσων»,
7) τον Νικόλαο Μανιαδάκη του Γεωργίου, στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Αξιολόγηση, Διοίκηση και Πολιτική Υπηρεσιών Υγείας»,
8) τη Σταματία Γκαράνη του Νικολάου, στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»,
9) τη Ναΐρ-Τόνια Βασιλάκου του Αργυρίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και
Δημόσια Υγεία»,
10) την Ευστρατία Σίμου του Παναγιώτη, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Δημόσια Υγεία»,
11) την Ελένη Κορνάρου του Χαράλαμπου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία στη Δημόσια Υγεία και στις
Υπηρεσίες Υγείας»,
12) τη Βασιλική Παπανικολάου του Αθανάσιου, στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Διοίκηση και Ποιότητα στις Υπηρεσίες
Υγείας»,
13) τον Γεώργιο Κουλιεράκη του Ανδρέα, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Ψυχολογία της υγείας στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας
και των υπηρεσιών υγείας»,
14) τον Δημήτριο Λάγγα του Θωμά, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία Παιδικής Ηλικίας - Δημόσια Υγεία»,
15) τη Λευκοθέα Εβρένογλου του Ιωάννη, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Υγιεινή Περιβάλλοντος και Δημόσια Υγεία. Χρήση Βιοδεικτών, Γ.Σ.Π. και Τηλεσκόπιση»,
16) την Ελένη Πατσουλά του Βασιλείου, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Παρασιτολογία και Εντομολογία της Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη Μοριακή Μεθοδολογία - Τροπικά
Νοσήματα»,
17) τη Μαρίκα Κοτσιανοπούλου - Μαυρίδου του Κωνσταντίνου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Διαγνωστική Ιολογία στη Δημόσια Υγεία»,
18) τον Δημήτριο Ζάβρα του Ιωάννη, στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Έρευνα
Υπηρεσιών Υγείας και Οικονομικά της Υγείας»,
19) την Ευδοκία Βασσάλου του Μιχαήλ, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία - Τροπική Ιατρική και Υγεία των Ταξιδιωτών»,
20) τη Γεωργία Μανδηλαρά του Δημητρίου, στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας - Μοριακή
Μικροβιολογία»,
21) την Αρετή Τσόγκα του Κωνσταντίνου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Επιστήμη/Χημεία Τροφίμων και Διατροφή»,
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22) την Ιωάννα Δαμικούκα του Παναγιώτη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Ρύπανση υδάτων με έμφαση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας»,
23) τον Κωνσταντίνο Κοτροκόη του Παναγή-Ορέστη,
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Βιοχημεία Λιπαρών Ουσιών στη Διατροφή και τη Δημόσια Υγεία με έμφαση στην Ασφάλεια
Τροφίμων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845
(2)
Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 105), όπως ισχύει,
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ A’ 143),
γ. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ A’ 123), όπως ισχύει,
δ. της περ. 5Β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ. Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή, αντίστοιχα, και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140),
ε. του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης
στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική
Μικροβιολογία» (ΦΕΚ Α’ 216), όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 148), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Υ7α/Γ.Π οικ. 28799/21-3-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική
ακτινολογία» (ΦΕΚ Β’ 1020), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
(ΦΕΚ Β’ 3904).
4. Την αριθμ. 20 απόφαση της 267ης/15-2-2018 ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
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5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ονομασία, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου των παρακάτω ιατρικών εξειδικεύσεων από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής
ειδικότητας.
Άρθρο 1
1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
Δικαίωμα εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν:
α) όσοι κατέχουν μια από τις ακόλουθες ειδικότητες: Παθολογία, Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Καρδιολογία,
Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική και Γενική Ιατρική, για τους οποίους η διάρκεια εκπαίδευσης είναι δύο (2) έτη και β) όσοι κατέχουν τον τίτλο
εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας για τους οποίους η
διάρκεια εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος.
Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική
ανά βασική ειδικότητα είναι:
Α) Για όσους έχουν τίτλο εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας πλην της ειδικότητας της Παιδιατρικής: Εκπαίδευση δώδεκα (12) μήνες ως ακολούθως: ένα (1) μήνα
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και έντεκα
(11) μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.
Β) Για τους ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας: Εκπαίδευση είκοσι τέσσερις (24) μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.
Γ) Για αυτούς που κατέχουν μια από τις υπόλοιπες
ειδικότητες: Εκπαίδευση είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως
ακολούθως: δύο (2 ) μήνες Αναισθησιολογία και Αναλγησία, τέσσερις (4) μήνες σε Μονάδες Εντατικής [από ένα
(1) μήνα σε ΜΕΘ Νεογνών, Παίδων, Καρδιοπαθών και
Γενική ΜΕΘ], ένα (1) μήνα στο ΕΚΑΒ και δεκαεπτά (17)
μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.
H εκπαίδευση των εξειδικευομένων θα γίνεται αποκλειστικά στα Τμήματα των Επειγόντων Περιστατικών
των Εκπαιδευτικών Κέντρων με εξαίρεση την εκπαίδευσή τους στις ειδικές Μονάδες, το Αναισθησιολογικό
τμήμα/κλινική και το ΕΚΑΒ.
H εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική αποκτάται μετά
από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις.
’Αρθρο 1α
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση τίτλου
Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν οι ιατροί οι
οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατέχουν
σωρευτικά τα κάτωθι: α. τίτλο μιας από τις ανωτέρω ειδικότητες, β. έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνεχή έτη
προϋπηρεσίας με σχέση πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης σε ΤΕΠ Νομαρχιακού, Περιφερειακού, ή
τριτοβάθμιου Νοσοκομείου, ή κατέχουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική
(Ε.Π.Ι.) και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή
τους εντός ενός (1) έτους, από την έναρξη ισχύος της
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παρούσης, στη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και
Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τον τίτλο
της εξειδίκευσης θα τον αποκτήσουν με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
H Επεμβατική Ακτινολογία είναι εξειδίκευση της Ακτινολογίας, με αντικείμενο την εκτέλεση διαγνωστικών
και θεραπευτικών πράξεων με την χρήση και υπό την
καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων και με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο.
Γνωστικό Αντικείμενο:
1. Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας κυκλοφορικού συστήματος (αρτηριών και των
φλεβών). Τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης όλων των
διαγνωστικών, καθώς και θεραπευτικών πράξεων, που
αφορούν νόσους των αρτηριών και των φλεβών ή νόσους άλλων συστημάτων όπου συμμετέχουν τα αγγεία
και οι οποίες πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση
των απεικονιστικών μεθόδων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω τα στεφανιαία αγγεία και η καρδιά,
καθώς και τα όργανα του Κ.Ν.Σ. (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός).
2. Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας όλων των συμπαγών και κοίλων οργάνων
καθώς και των λοιπών συστημάτων του ανθρώπινου
σώματος. Επίσης, τεχνικές γνώσεις πραγματοποίησης
όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων
που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου
σώματος και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση
απεικονιστικών μεθόδων.
3. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη θεραπευτική
προσέγγιση ογκολογικών νόσων που συνίσταται σε
διάγνωση με τη χρήση απεικονιστικού αλγορίθμου,
και σε διαδερμική θεραπεία με τεχνικές εμβολισμού,
χημειοεμβολισμού και ραδιοεμβολισμού (διακαθετηριακή έγχυση υτρίου), διαδερμικής διακαθετήριας
περιοχικής χημειοθεραπείας - ηπατικής χημειοδιάχυσης, καθώς επίσης και σε τεχνικές θερμικής κατάλυσης (ablation) (με ραδιοσυχνότητες, μικροκύματα,
κρυοπηξία κ.ά.).
4. Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της προετοιμασίας
των ασθενών, της χρήσης τοπικής - περιοχικής αναισθησίας και μέθης, καθώς και της προ και μετά την επέμβαση
κλινικής παρακολούθησης και διαχρονικής φροντίδας
των ασθενών μετά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές
επεμβατικές πράξεις.
Η Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία γίνεται
σε εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας) Νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Υγείας, τα οποία καλύπτονται από βασικές
ιατρικές ειδικότητες όπως Παθολογίας, Χειρουργικής,
Θωρακοχειρουργικής ή Αγγειοχειρουργικής, ΜΕΘ και
τα οποία πρέπει:
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α. Να έχουν στην οργανική τους δύναμη δύο (2) τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας) με Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία
(πλήρης χρόνος άσκησης στην εξειδίκευση) ή τουλάχιστον έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
(Ακτινολογίας) με Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, (μερικός χρόνος άσκησης στην εξειδίκευση).
β. Να έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης ολόκληρου ή τουλάχιστον μεγάλου μέρους των διαδερμικών, ελάχιστα επεμβατικών, ιατρικών πράξεων με τη
χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων. Στα παραπάνω
συμπεριλαμβάνονται τόσο επεμβατικές πράξεις του αγγειακού συστήματος, όσο και επεμβατικές πράξεις των
λοιπών συστημάτων (μη αγγειακές πράξεις).
γ. Να διαθέτουν τον κατάλληλο απεικονιστικό εξοπλισμό για τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων:
α) Ψηφιακό αγγειογράφο
β) Αξονικό τομογράφο
γ) Υπερήχους.
Ένα εργαστήριο όταν καλύπτει τόσο το αγγειακό
σύστημα, όσο και τα λοιπά συστήματα (μη αγγειακά)
των επεμβατικών ιατρικών πράξεων χορηγεί πλήρη
Εξειδίκευση.
Όταν το εργαστήριο καλύπτει ένα από τα δύο συστήματα, χορηγεί ένα (1) έτος άσκησης στην εξειδίκευση.
Ο αριθμός των εξειδικευομένων στην Επεμβατική
Ακτινολογία ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς ειδικότητας
Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας): ένας (1) ιατρός του
ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ με τη διαδικασία των εκπαιδευτικών
αδειών και ένας (1) εξειδικευόμενος.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφιότητας από ιατρό
του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ, τότε η θέση μπορεί να καλυφθεί
από δεύτερο εξειδικευόμενο και το αντίστροφο.
Τροποποιείται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4
της αριθμ. Υ7α/Γ.Π οικ. 28799/21-3-2012 υπουργικής
απόφασης ως εξής: «Ιατροί ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας), οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή θα
αποκτήσουν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Επεμβατικής Ακτινολογίας (EBIR) δύνανται να αναγνωρίζουν την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ., χωρίς
εξετάσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3 και 5 της παρούσας.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Υ7α/Γ.Π οικ. 28799/213-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης
στην επεμβατική ακτινολογία» (ΦΕΚ Β’ 1020).
3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
H Κλινική Μικροβιολογία είναι εξειδίκευση της Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής.
Τα δύο (2) έτη εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:
Δώδεκα (12) μήνες λοιμωξιολογικά περιστατικά σε Παθολογικές ή/και Παιδιατρικές Κλινικές (συμπεριλαμβανομένων
Ογκολογικών, Αιματολογικών, Μονάδων Μεταμόσχευσης
Μυελού Οστών, Νεφρολογικών, Πνευμονολογικών κ.ά.).
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Έξι (6) μήνες λοιμωξιολογικά περιστατικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων ή/και Παίδων ή/και
Νεογνών.
‘Εξι (6) μήνες λοιμωξιολογικά περιστατικά σε Χειρουργικές Κλινικές (συμπεριλαμβανομένων Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων, Ορθοπεδικών, Ουρολογικών, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικών, Μονάδων Εγκαυμάτων
και Τραυματιολογίας, Καρδιοχειρουργικών κ.ά.).
Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών θα υπάρχει παράλληλη καθημερινή απασχόληση στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Βιοπαθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου με κατανομή του συνολικού καθημερινού
ωραρίου 3/1 (Κλινική/Εργαστήριο), η οποία θα αφορά
στη μικροβιολογική διαγνωστική κάλυψη των λοιμωξιολογικών περιστατικών των Κλινικών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Η απόκτηση δεξιοτήτων σε επίπεδο εξειδίκευσης στην
αξιολόγηση, διερεύνηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και
πρόληψη των λοιμώξεων.
Το πρόγραμμα της εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια της
εξειδίκευσης, οι εξειδικευόμενοι εκπαιδεύονται σε θεωρητικό, πρακτικό (κλινικό), εργαστηριακό και ερευνητικό επίπεδο σε όλους τους τομείς των λοιμωδών
νοσημάτων.
Υποψήφιοι για την απόκτηση της εξειδίκευσης στη
Λοιμωξιολογία είναι ιατροί με την ειδικότητα της Παθολογίας ή της Παιδιατρικής. Οι Παθολόγοι εξειδικεύονται αποκλειστικά σε Παθολογικές Κλινικές, Τμήματα
και Μονάδες και οι Παιδίατροι αποκλειστικά σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία, Κλινικές, Τμήματα ή Μονάδες. Οι
κατέχοντες την εξειδίκευση μπορούν να καταλάβουν
θέσεις σε Παθολογικά Τμήματα - Μονάδες Λοιμώξεων,
εάν πρόκειται για Παθολόγους - Λοιμωξιολόγους ή σε
Παιδιατρικά Τμήματα - Μονάδες Λοιμώξεων, εάν πρόκειται για Παιδιάτρους - Λοιμωξιολόγους.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ [περιλαμβάνει τη νοσηλεία ασθενών με λοιμώξεις των διαφόρων συστημάτων,
καθώς και την παροχή συμβουλευτικής (consultation)
για προβλήματα λοιμώξεων ασθενών που νοσηλεύονται σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, περιλαμβανομένης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων,
για τους παθολόγους, παίδων και νεογνών, για τους
παιδιάτρους].
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (παρακολούθηση
μετά το εξιτήριο ασθενών που νοσηλεύτηκαν, τακτικά
ιατρεία λοιμώξεων).
3. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV/AIDS και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ HIV/AIDS.
4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ [ένας (1) μήνας
πλήρους απασχόλησης κατά την έναρξη της εξειδίκευσης].
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5. ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
(συνεργασία με τις νοσηλεύτριες λοιμώξεων, παρακολούθηση –χωρίς δικαίωμα ψήφου– των συνεδριάσεων της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του
νοσοκομείου, εκπαίδευση στη διερεύνηση επιδημίας,
υποχρεωτική συμμετοχή στην ΟΕΚΟΧΑ (Ομάδα Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των
Αντιβιοτικών).
6. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
7. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (για τους Παθολόγους) –
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (για τους Παιδιάτρους).
8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
Απαιτείται άσκηση δύο (2) ετών σε (πιστοποιημένη)
πολυδύναμη ΜΕΘ, είτε ενηλίκων είτε παίδων. Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν
να είναι:
α. Για τις ΜΕΘ Ενηλίκων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής και
Νεφρολογίας.
β. Για τις ΜΕΘ Παίδων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής, καθώς και οι
κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας, εφόσον
οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά την λήψη της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών
σε παιδιατρικό νοσοκομείο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ
(Μ.Ε.Ν.Ν.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
Ο χρόνος εξειδίκευσης στη νεογνολογία είναι δύο (2)
έτη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μετά τη
λήψη της ειδικότητας στην Παιδιατρική.
Η εξειδίκευση πρέπει να λαμβάνεται σε Περιγεννητικό εκπαιδευτικό κέντρο ή σε Τριτοβάθμια Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου.
Ο χρόνος εκπαίδευσης στις Τριτοβάθμιες Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικών Νοσοκομείων στη Νεογνολογία είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες
και δώδεκα (12) μήνες σε Μαιευτήριο Περιγεννητικού
εκπαιδευτικού κέντρου.
Οι εξειδικευόμενοι σε Περιγεννητικό κέντρο, που έχει
ελλείψεις σε κύριες Υποειδικότητες της Παιδιατρικής, θα
εκπαιδεύονται σε Τριτοβάθμια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου για δώδεκα
(12) μήνες.
Προϋπόθεση για την απόκτηση της εξειδίκευσης
στην Μ.Ε.Ν.Ν. είναι να έχουν πραγματοποιηθεί έξι (6)
μήνες άσκησης στη Νεογνολογία [κατά το χρονικό διά-
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στημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης (rotation) σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα] κατά την ειδίκευση στην
Παιδιατρική επιπρόσθετα των υποχρεωτικών έξι (6)
μηνών Νεογνολογίας.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Επιδημιολογία
2. Παθολογοφυσιολογία του εμβρύου
3. Φυσιολογία της προσαρμογής/μετάβασης στην
εξωμήτριο ζωή
4. Παθολογοφυσιολογία της προωρότητας
5. Παθολογοφυσιολογία καταστάσεων που αντιμετωπίζουν πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά
6. Φαρμακολογία στην περιγεννητική/νεογνική περίοδο
7. Αρχές της νεογνικής φροντίδας
8. Παρακολούθηση των υψηλού κινδύνου βρεφών
9. Ηθικά ζητήματα και νομικά προβλήματα.
Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν εκτεταμένες δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:
Α. Πρακτικές διαδικασίες
Β. Κλινικές πρακτικές
Γ. Επικοινωνία
Δ. Τεχνολογία
Ε. Έρευνα
ΣΤ. Διδασκαλία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη
Δικαίωμα εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη
έχουν όσοι κατέχουν τις ειδικότητες: Παθολογίας και
Παιδιατρικής. Ο χρόνος εξειδίκευσης είναι δύο (2) έτη
συνολικής πλήρους και ενεργούς συμμετοχής μετά την
κτήση τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής.
Η εκπαίδευση θα γίνεται στα αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα και θα ακολουθεί τους κανόνες των
εξειδικεύσεων.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο
την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και
τη βελτίωση της πρόγνωσης και της θεραπείας του. Η
εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη αποκτάται μετά
από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Άρθρο 2
O χρόνος άσκησης στην αλλοδαπή αναγνωρίζεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του
Κε.Σ.Υ., καθώς και ο τίτλος εξειδίκευσης που έχει χορηγηθεί από την αλλοδαπή.
Εάν ο χρόνος εξειδίκευσης που πραγματοποιήθηκε
στην αλλοδαπή υπολείπεται του απαιτούμενου χρόνου
για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης του αντίστοιχου τίτλου, ο ιατρός συνεχίζει την εξειδίκευσή του στην
ημεδαπή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 3
Οι τίτλοι των εξειδικεύσεων χορηγούνται από τον
Υπουργό Υγείας. Το περιεχόμενο και ο τύπος τους καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
Άρθρο 4
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο
αριθμός των εξειδικευομένων, η διαδικασία τοποθέτησής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Τεύχος Β’ 3958/12.09.2018

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για τις αιτήσεις
εξειδίκευσης, που θα υποβάλλονται μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Τεύχος Β’ 3958/12.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039581209180008*

