Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.30 15:59:22
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΔΝΨ465ΦΥΟ-ΣΝ0

ΦΕΚ Β΄ 2775 /29.06.2021
AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ.Δ/νση :
Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10433-Αθήνα
Τηλέφωνο :
2108208707
e-mail:
dey@moh.gov.gr

Αθήνα, 16 - 6- 2021
Αρ.Πρωτ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 38397

Θέμα: Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής
αυτού στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη
λήψη τίτλου ειδικότητας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ 3366/1955 «Περί ασκήσεως του ιατρικού
επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 258), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 166 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄
43).
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 211/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
δ. του π.δ 80/2016 « Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
ε. του π.δ. 121/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (Α΄ 148)»,
στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
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ζ. του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).
2.

Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805)
3.Την

υπό

στοιχεία

Υ4/8-1-2021

απόφαση

του

Πρωθυπουργού

«Ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32),
4. Την αναγκαιότητα έναρξης του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας.
5. Το υπό στοιχεία 2/65041/ΔΕΠ/4-10-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
6. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33263/27-5-2021 εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4484/2017, του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση
προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 80.000,00
ευρώ περίπου, καθώς προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ επιδόματος ύψους 200,00
ευρώ σε ειδικευόμενους ιατρούς που θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά σε εξεταστική
περίοδο απόκτησης τίτλου ειδίκευσης. Η ως άνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους
2021 και ειδικότερα από τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120189002 «Λοιπά επιδόματα και
αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών» του Φ/ΕΦ 1015-901-000000.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναπροσαρμόζεται το επίδομα που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ
3366/1955 ( Α’ 258) ως ακολούθως:
α. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που
βρίσκονται εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται εντός του τελευταίου
τριμήνου της εκπαίδευσής τους, επίδομα ποσού διακοσίων (200) ευρώ, που αποτελεί
εφάπαξ αποζημίωση για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων για τη συμμετοχή τους στις
εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης.
β. Το επίδομα αυτό, το οποίο καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο μία φορά μόνον, για την
πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία αυτός

λαμβάνει μέρος, υπόκειται στις

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις και φόρο εισοδήματος.
γ. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις κατά την πρώτη συμμετοχή του δεν
δικαιούται του ανωτέρω επιδόματος για τις επόμενες φορές που συμμετέχει σε αυτές.
2.

Ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του ανωτέρω επιδόματος ως

ακολούθως:
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α. Ο ειδικευόμενος ιατρός τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ειδίκευσής
του υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι
τοποθετημένος, και αιτείται την εφάπαξ αποζημίωση των διακοσίων (200) ευρώ, για την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και άλλων, λόγω συμμετοχής του στις εξετάσεις
απόκτησης τίτλου ειδικότητας. Τα χρήματα αυτά τα λαμβάνει μέσω της μισθοδοσίας του.
β. Ο ειδικευόμενος ιατρός με την αίτησή του υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
του οικείου Νοσοκομείου, για την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσής του.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσης δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση λήψης
αναρρωτικής άδειας και οποιασδήποτε άδειας που απαιτείται ο ειδικευόμενος να την
υπηρετήσει προκειμένου να ολοκληρώσει την ειδίκευσή του, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, οπότε μετατίθεται ανάλογα η ημερομηνία καταβολής της σχετικής αποζημίωσης.
γ. Ο ειδικευόμενος ιατρός σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις απόκτησης
τίτλου ειδικότητας, οφείλει να επιστρέψει το ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ, σύμφωνα με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
δ. Στο πλαίσιο ελέγχου της συμμετοχής ή μη των ιατρών στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου
ειδικότητας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Επικράτειας αποστέλλουν στον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο σε κάθε εξεταστική περίοδο, ονομαστικές καταστάσεις των τοποθετημένων
σε αυτά, ειδικευομένων ιατρών, στις οποίες θα αναφέρεται επιπλέον η ειδικότητά τους και η
ημερομηνία καταβολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
Ό έλεγχος της συμμετοχής ή μη των ιατρών στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας
διενεργείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνεργασία με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. Σε συνέχεια
του ελέγχου και της διασταύρωσης των στοιχείων των ιατρών που δεν συμμετείχαν στις
εξετάσεις, ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος προβαίνει σε
έγγραφη ενημέρωση των ιατρών αυτών περί της οφειλής τους.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ( ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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και Προϋπολογισμού
Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
Τμήμα Δ
Πανεπιστημίου 37, 10165-Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφ. Αναπλ. Υπουργού
2.Γραφ. Γενικού Γραμματέα
3.Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Γ5β (2)

