
 
 
 
 

Π. Δ. 415 ΦΕΚ 236Α / 29-12-94 
Περί ηοσ τρόνοσ ειδίκεσζης ιαηρών για απόκηηζη ειδικόηηηας 
… 
8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  

Απαιηείηαι άζκηζη 4 εηών. Από ασηά:  

 6 μήνες Παθολογία 
 3 μήνες Καρδιολογία 
 2 μήνες Δερμαηολογία 
 4 μήνες Παιδιαηρική 
 4 μήνες Φειροσργική 
 3 μήνες Ορθοπεδική - Τρασμαηολογία 
 3 μήνες Μαιεσηική - Γσναικολογία 
 2 μήνες Οθθαλμολογία 
 2 μήνες Ψηορινολαρσγγολογία 
 3 μήνες Κοινωνική - Κλινική Χστιαηρική 
 2 μήνες Μικροβιολογία 
 1 μήνας Ακηινολογία 
 2 μήνες Μονάδα Ενηαηικής Θεραπείας 
 1 μήνας Σεμινάριο Επιδημιολογίας, Σηαηιζηικής και Μεθοδολογίας ηης 'Έρεσνας 
 10 μήνες Κένηρο Υγείας (ζηο ηέλος ηης εκπαίδεσζης). 

[Η άζκηζη να γίνεηαι με ενιαία ηοποθέηηζη. Να προηγείηαι η άζκηζη ζηην Παθολογία. Οι 10 
μήνες άζκηζη ζε Κένηρο Υγείας να γίνεηαι ζηο ηέλος ηης ειδίκεσζης.]  

… 

Σημείωση: 

Όζα εκ ηων παραπάνω εζωκλείονηαι ζε αγκύλες αναθέρονηαι ζηον ηρόπο άζκηζης ηων 

γιαηρών για απόκηηζη ιαηρικής ειδικόηηηας ζύμθωνα με ηο Π.Δ. 415/94 και ζύμθωνα με ηην 

αριθ. Α4/1/20-1-84 εγκύκλιο ηοσ Υποσργείοσ και ηην αριθ. 2 ηης 112ης Ολομ./16-2-95 

απόθαζη ηοσ ΚΕ.Σ.Υ. 

 

Πθγι: Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ  

http://www.pis.gr/press/inter210208.html


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             Ακινα 8.1.1996 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΕΙΑ                                    Αρικμ.Απόφ. 13 τθσ 119θσΟλομ./21.12.95 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

«Ιατρικζσ πράξεισ που εκτελοφν ιατροί με ειδικότθτα Γενικισ Ιατρικισ» 

 

          Με αφορμι τθν από 25.8.94 αίτθςθ του ιατροφ Γενικισ Ιατρικισ κ. Κων/νου Πιταροκοίλθ, θ Δ/νςθ 

Επαγγελμάτων Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ-Πρόνοιασ με το υπ' αρικμ. Τ7/7268/30.8.94 ζγγραφό τθσ ηθτά 

τθν γνϊμθ του ΚΕ..Τ. ςχετικϊσ με το ποιεσ ιατρικζσ πράξεισ δικαιοφνται να εκτελοφν οι ιατροί με ειδικότθτα 

Γενικισ Ιατρικισ. 

  Η Ολομζλεια του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ ςτθν 119θ υνεδρίαςι τθσ (21.12.95), με βάςθ τ' 

ανωτζρω, το υπ' αρικμ. 33/14.10.94 γνωμοδοτικό επί του ανωτζρω ερωτιματοσ ζγγραφο τθσ Ελλθνικισ 

Εταιρείασ Γενικισ Ιατρικισ και τθν ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, αποφάςιςε τ' ακόλουκα: 

 

Με βάςθ το Π.Δ. υπ' αρικμ. 80/2.2.85 (ΦΕΚ 29/4.3.85) θ εκπαίδευςθ των Γενικϊν Ιατρϊν περιλαμβάνει 

τα κατωτζρω ςτάδια: 

 

1. Πρωτοβάκμια Περίκαλψθ Κζντρο Τγείασ   3 μινεσ 

2. Κοινωνικι Ιατρικι   3 μινεσ 

3. Κοινωνικι και Κλινικι Ψυχιατρικι   3 μινεσ 

4. Παιδιατρικι   3 μινεσ 

5. Πακολογία   6 μινεσ 

6. Καρδιολογία   2 μινεσ 

7. Δερματολογία   1 μινα 

8. Γενικι Χειρουργικι   4 μινεσ 

9. Σραυματιολογία και Ορκοπεδικι   2 μινεσ 

10. Μαιευτικι   4 μινεσ 

11. Οφκαλμολογία   1 μινα 

12. Ωτορινολαρυγγολογία   1 μινα 

13. Μικροβιολογία, Βιοχθμία, Αιματολογία   1,5 μινα  

14. Ακτινολογία   1,5 μινα 

 

         υνεπϊσ, οποιαδιποτε ιατρικι πράξθ αναφζρεται ςτθν παραπάνω εκπαίδευςθ μπορεί να εκτελεςτεί 

από ιατρό τθσ Γενικισ Ιατρικισ, γεγονόσ που ςυμβαίνει άλλωςτε και ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που 

παρζχουν αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ (Δανία, Ολλανδία, ουθδία, Αγγλία κλπ.). 

         Οι Γενικοί/Οικογενειακοί ιατροί μποροφν να εκτελοφν Γενικζσ ιατρικζσ πράξεισ, δεν μποροφν όμωσ να 

υπογράφουν γνωματεφςεισ ειδικϊν εξετάςεων όπωσ επίςθσ και να αμοίβονται ειδικά για αυτζσ. 

 Ζτςι π.χ. ο Γενικόσ/Οικογενειακόσ Ιατρόσ ζχει το δικαίωμα να διατθρεί καρδιογράφο, αναλυτι και άλλα 

μθχανιματα βιοϊατρικισ τεχνολογίασ ςτο ιατρείο του και να τα χρθςιμοποιεί για να προβαίνει ςε εξετάςεισ 

υποςτθρικτικζσ τθσ διάγνωςισ του. Δεν μπορεί όμωσ να γνωματεφει ενυπόγραφα τα αποτελζςματα των 

εξετάςεων αυτϊν (π.χ. ΗΚΓ, γενικι αίματοσ κλπ.) και να αμοίβεται ειδικά για αυτζσ. 

 
Ανακοίνωςη Για το ΚΕ.Σ.Υ.  
Ο Πρόεδροσ 
Γραφείο Τπουργοφ 
Γραφείο Τφυπουργοφ Κακθγθτισ Β.Χ.Γολεμάτθσ 
Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
Αποδεκτζσ Προσ Ενζργεια 
Δ/νςθ Επαγγελμάτων Τγείασ 
Σμιμα Β' 


