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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 5-6 -2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Π 41319
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ: Ολες τις Περιφέρειες
Ταχ.Δ/νση :
Αριστοτέλους 17
(Με την παράκληση να
Ταχ. Κώδικας: 10433-Αθήνα
ενημερωθούν οι Π.Ε
Τηλέφωνο :
2132161520
αρμοδιότητας)
e-mail:
dey@moh.gov.gr
Θέμα: «Παρέχονται πληροφορίες»
Σε συνέχεια της αριθμ Γ5α/Γ.Ποικ. 25965/4-4-2019 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας
αναφορικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης
από τις Περιφερειακές ενότητες, επειδή αφενός δημιουργήθηκαν προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου
συμπληρώνουμε

την

δεύτερη

στόχος μας είναι η διευκόλυνσή τους,

παράγραφο

της

παραπάνω

εγκυκλίου

που

διαμορφώνεται ως εξής και παρακαλούμε για την τήρησή της.
«Οι ιατροί, οι οποίοι λόγω μετάβασής τους στην αλλοδαπή είναι απαραίτητο να
λάβουν το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, θα υποβάλλουν
την σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας, η
οποία τους έχει χορηγήσει την βεβαίωση/άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και
τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας, εφόσον είναι ειδικευμένοι ιατροί, με την
προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ή διαμένουν στην ίδια πόλη που εδρεύει η
οικεία Περιφερειακή ενότητα. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται η αίτηση στον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Εάν όμως ο ιατρός επιθυμεί, ενώ δεν δραστηριοποιείται και δεν διαμένει στην ίδια
πόλη που εδρεύει η οικεία Περιφερειακή ενότητα, του παρέχεται η δυνατότητα να
υποβάλει τη σχετική αίτηση όχι στον Π.Ι.Σ, αλλά στην οικεία Περιφερειακή ενότητα
για να λάβει το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται στον ιατρό με την προϋπόθεση ότι στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας που θα απευθυνθεί τηρείται πλήρης ο
φάκελός του στον οποίο εμπεριέχεται βεβαίωση/άδεια άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας, στην περίπτωση ειδικευμένου ιατρού. Σε
διαφορετική περίπτωση το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης
δηλ. στην περίπτωση που διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες έχουν εκδώσει την
βεβαίωση/άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και τον τίτλο ειδικότητας ( για
ειδικευμένο ιατρό) και καμία εξ αυτών δε τηρεί στο αρχείο της πλήρη τον φάκελο του
ιατρού, τότε απαραίτητα θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο».
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Τα παραπάνω ισχύουν αντίστοιχα και για τους Οδοντιάτρους, οι οποίοι, αν παραστεί
ανάγκη θα υποβάλλουν την αίτησή τους στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ. 25965/4-4-2019 εγκύκλιός μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
106 75 Αθήνα
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38
106 78 Αθήνα
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Γρ. Αν. Υπουργού
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Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
Γ5α
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