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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με θέματα ειδικευομένων ιατρών»
Με αφορμή τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (A’ 21) σας ενημερώνουμε τα
παρακάτω:
1. Σύμφωνα με την υποπαρ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( A΄
252), όπως η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21), οι ιατροί, έλληνες και κοινοτικοί υπήκοοι, για
να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα οφείλουν να εκπληρώσουν την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας.
2. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται οι ιατροί που έχουν αποκτήσει το
πτυχίο τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4208/2013 ( A΄ 252), δηλαδή πριν από
τις 18-11-2013, οι οποίοι δεν είχαν την υποχρέωση εκπλήρωσης υπαίθρου για την
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας.
Επίσης, εξαιρούνται οι ιατροί που απαλλάσσονται νομίμως από την υποχρεωτική
εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. β. του
άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( A΄ 252), όπως η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21).
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3. 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. Και
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.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Εσωτερική Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης

Δ/νση Ανθρωπίνων πόρων Ν.Π
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