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ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και τροποποίηση των αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8–2018  

(ΦΕΚ 3958 Β), Γ5α/Γ.Ποικ.27054/5-4-2019 (ΦΕΚ 1404 Β) και Γ5α/Γ.Ποικ42965/5-6-

2019(ΦΕΚ 2363 Β) Υπουργικών αποφάσεων 

 

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                   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. 5Β του άρ. 21 του ν.3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων 

από το Υπουργείο Υγειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ( Α¨ 134), 

όπως ισχύει 

γ. 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),όπως ισχύει 

δ. του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ  Α 148 ), όπως 

ισχύει. 

ε. του Π.Δ 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»( ΦΕΚ Α 2),όπως ισχύει 
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2. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ.64845/29-8-2018 Υπουργική απόφαση «Ονομασία, 

περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 

που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» ( ΦΕΚ Β 3958), όπως ισχύει 

3. Tην  αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.27054/5-4-2019 Υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην 

ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής» (ΦΕΚ 1404 Β) 

4. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ42965/5-6-2019(ΦΕΚ 2363 Β) Υπουργική απόφαση  

«Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της Γ5α/Γ.Ποικ.64845/29-9-2018 

υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης 

τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας 

(ΦΕΚ Β 3958)», ( ΦΕΚ 2362 Β),όπως ισχύει 

5.  Την αριθμ. Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» ( ΦΕΚ 32 Β) 

6. Την αριθμ.  20  Απόφαση  της  280ης/5-6-2020 Ολομέλειας του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας  

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού 

 

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Συμπληρώνεται και τροποποιείται το άρθρο 1α της αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29 -

8–2018 (ΦΕΚ 3958 Β) Υπουργικής απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 

αριθμ. Γ5α/ΓΠοικ 42965/5-6-2019 ( Β 2363) όμοια και ( Διορθώσεις σφαλμάτων Β 

2746/2019,Β 3065/2019 και Β 4222/2019) , ως εξής; 

1.Στο πρώτο εδάφιο  της παρ. Α, μετά τη φράση  «σε ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου», 

προστίθεται η φράση  «της ημεδαπής, ή σε ΤΕΠ Νοσοκομείων των χωρών της 

Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Ελβετίας, των Η.Π.Α, του Καναδά, της Αυστραλίας, 

της Κύπρου, του Ισραήλ,  που έχουν αναγνωρισμένη βασική ειδικότητα Επείγουσας 

Ιατρικής, ή έχουν οργανωμένες υπηρεσίες Επείγουσας Ιατρικής». 

Επιπλέον διαγράφεται η φράση  «που κατέχουν το… αποκλειστικής απασχόλησης». 

2.Στην υποπερ. Ι της περ. 2 της παρ. Α προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι ιατροί που 

κατέχουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική 

(Ε.Π.Ι) και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης στο EKAB αποκτούν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Επείγουσα 

Ιατρική, εφόσον υποβάλουν στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και 

Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, αίτηση με τα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζονται στην παρούσα υποπερίπτωση και βιογραφικό σημείωμα. Τα δικαιολογητικά 

των κατωτέρω υποπεριπτώσεων ΙΙ και ΙΙΙ δεν απαιτούνται για τους ιατρούς της 

κατηγορίας αυτής του ΕΚΑΒ». 
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3. Πριν το τελευταίο εδάφιο της περ. 2 της παρ. Α προστίθεται εδάφιο ως 

ακολούθως:  

«O χρόνος προϋπηρεσίας των τριών (3) και επτά (7) ετών αντίστοιχα θεωρείται ως 

συνεχής και στην περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 

χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά, με την προϋπόθεση της πρόσληψης 

στην ίδια ή αντίστοιχη θέση, έτσι ώστε να συμπληρώνονται τα τρία (3) ή επτά (7) έτη 

αντίστοιχα» 

Για την εφαρμογή της  ως άνω διάταξης, απαιτείται η πρόσληψη να έχει λάβει χώρα 

από 12-9-2018 έως και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας. 

Οι ιατροί που εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους έχουν δικαίωμα υποβολής 

των δικαιολογητικών τους έως και δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των 

μεταβατικών διατάξεων. 

4. Η παρ. Γ καταργείται. 

5. Αντικαθίστανται οι περ 2, 3 και 4 της παρ. Δ ως εξής; 

α. Η περ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμ. Α ή Επιμ. 

Β θα μπορούν να λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στη Επείγουσα Ιατρική μετά τη 

συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας από την ημερομηνία 12-9-2018  και εντεύθεν 

και κατόπιν επιτυχών  εξετάσεων. Οι ιατροί που δεν θα κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης 

στην Επείγουσα Ιατρική θα εξελίσσονται βαθμολογικά με τον τίτλο της ειδικότητάς 

τους». 

β. Η περ. αντικαθίσταται ως εξης: « Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ που διορίζονται για πρώτη 

φορά στο ΤΕΠ με βαθμό  Επιμ Α ή Επιμ Β θα μπορούν να λάβουν τον τίτλο της 

εξειδίκευσης στη Επείγουσα Ιατρική μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας 

από την ημερομηνία 12-9-2018 και εντεύθεν και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων. Οι 

ιατροί που δεν θα κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική θα 

εξελίσσονται βαθμολογικά με τον τίτλο της ειδικότητάς τους». 

Εξαιρούνται οι ιατροί των περ 2 και 3 της παρ. Δ που έχουν διοριστεί σε ήδη 

αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα και έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2020 

εξάμηνη προϋπηρεσία, οι οποίοι δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο της εξειδίκευσης 

στην Επείγουσα Ιατρική μετά από επιτυχείς εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

γ. Η περ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Δ/ντή που 

υπηρετούν σε ΤΕΠ, θα λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική 

χωρίς εξετάσεις μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ετών προϋπηρεσίας σε 

ΤΕΠ ή δύο (2) ετών σε Μ.Ε.Θ και ενός (1) έτους σε ΤΕΠ σε οποιονδήποτε βαθμό 

κλάδου Ε.Σ.Υ από 12-9-2018 και εντεύθεν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά  
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από αίτησή τους προς τη Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών 

Υγείας». 

Β. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 της αριθμ. 

Γ5α/Γ.Ποικ.27054/5-4-2019 (ΦΕΚ 1404 Β) Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει 

(Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2331/2019 Β) ως εξής: 

Μετά  τη φράση «εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική» και πριν τη λέξη «και» 

προστίθεται η φράση «ή με γνωστικό αντικείμενο στην Επείγουσα Ιατρική» και μετά 

το αρτικόλεξο Ε.Σ.Υ διαγράφεται η φράση «με αποκλειστική απασχόληση στο 

γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής ή» και διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«Από έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ή Επίκουρο κάτοχο τίτλου 

εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική ή με γνωστικό αντικείμενο στην Επείγουσα 

Ιατρική» και  δύο (2) Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές του Ε.Σ.Υ με τίτλο 

εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, καθώς και ισάριθμους αναπληρωτές». 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραπάνω Υπουργικών αποφάσεων 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                    

                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 
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