
Ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα  -  ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ) 
------------------------------------------------------------------ 

Οι ιατρικές ειδικότητες καθορίζονται από το νέο  ΦΕΚ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 4138/20-09-2018 τ.Β' 
με τίτλο «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και 
περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.» 

Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται οι εξής ιατρικές ειδικότητες: 

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 

6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 

7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

10. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 

16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) 

18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 

19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ         

20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 

21. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 

22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/sxoli/grafeio-diasyndesis/fek-4138_2018-09-20_b.pdf


23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 

24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 

26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

27. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

28. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 

31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

33. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 

36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 

37. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

38. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 

Ο χρόνος μετεκπαίδευσης, στον οποίον δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος άσκησης για τη λήψη 
της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, ορίζεται ανάλογα με τη ειδικότητα. 

Η έναρξη εκπαίδευσης των ιατρών στην ειδικότητα γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των 
πτυχιούχων των ιατρικών σχολών σε λίστες αναμονής στις κατά τόπους περιφέρειες. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας θεσμοθετημένος χρονικός περιορισμός στη διάρκεια 
αναμονής στις λίστες με αποτέλεσμα η αναμονή για κάποιες ειδικότητες να είναι πολύ 
μεγάλη. 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

Οι ιατροί για να αναλάβουν υπηρεσία οφείλουν να προσκομίσουν στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα που τοποθετούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης 

2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3. φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου 
πτυχίου και της επικύρωσης του (σφραγίδα Χάγης), με φωτοαντίγραφο της μετάφρασης 
του για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες της Ε.Ε. ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου 
πτυχίου με φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντι? στοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) 

4. άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

5. βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για 
το διάστημα προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει 
την υπηρεσία υπαίθρου) 

6. πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφόσον 
τοποθετείται για συνέχιση ειδίκευσης ή για άσκηση σε άλλη ειδικότητα 

7. βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο 

8. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν κατέχει άλλη θέση στο 
δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα 

9. γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου (η παραπομπή για εξέταση 
γίνεται από την υπηρεσία) 

10. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία) 

11. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία). Σε περίπτωση αναβολής στράτευσης για να συναφθεί η σύμβαση θα πρέπει να 
προκύπτει από το πιστοποιητικό ότι η αναβολή είναι τουλάχιστον ισόχρονη με το χρόνο 
τοποθέτησης του ιατρού για ειδίκευση. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που 
θα υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί, 
λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση 

 

Οι υπήκοοι κρατώνμελών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών υποβάλλουν επιπλέον 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, 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) ή άδεια διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4251/2014 (στα πλαίσια του 
προγράμματος D.A.C). 

 

Επιπλέον ζητούνται: 

Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) 

Βιβλιάριο ΤΣΑΥ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας) 

Α.Μ. ΙΚΑ 

Βιβλιάριο Τραπέζης (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας) 

 

 

 

Λίστες αναμονής για ιατρικές ειδικότητες ανά Περιφέρεια: 

• http://www.ispatras.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%
AD%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%
89%CE%BD/ 
 

• https://www.dasta.auth.gr/msw.aspx  

http://www.ispatras.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
http://www.ispatras.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
http://www.ispatras.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
http://www.ispatras.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
https://www.dasta.auth.gr/msw.aspx

