
Πώς θα αποκτούν ειδικότητα οι γιατροί 

Προωθείται από το υπουργείο η κατάργηση της επετηρίδας και η εισαγωγή των 
πτυχιούχων με πανελλαδικές εξετάσεις 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  03/10/1999 00:00 
Κατάργηση της επετηρίδας και εισαγωγή των πτυχιούχων γιατρών στην 
ειδικότητα με πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις βασικές αλλαγές στον 
τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσής τους που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Οι 
ριζικές αυτές αλλαγές βασίζονται σε προτάσεις που έχει υποβάλει προς τον 
υπουργό κ. Λ. Παπαδήμα η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), στην οποία προεδρεύει ο καθηγητής 
Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ κ. Ηλίας 
Λαμπίρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την περίοδο καθορίζονται τα 
αντικείμενα σπουδών ανά ειδικότητα, για να ακολουθήσει η κατάρτιση του 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.  

Οι προτάσεις της επιτροπής του ΚΕΣΥ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: 
εισαγωγή στην ειδικότητα του 10% του συνόλου των προκηρυσσομένων κατ' έτος 
θέσεων με πανελλαδικές εξετάσεις· θεσμοθέτηση επιτροπών ελέγχου για κάθε 
ειδικότητα και συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων 
καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικότητας· καθιέρωση Βιβλιαρίου Εκπαιδευομένου στο 
οποίο θα αναγράφεται η πρόοδος του ειδικευόμενου γιατρού· παροχή 
δυνατότητας υποβολής αιτήσεως προς το ΚΕΣΥ για εκπαίδευση γιατρών και σε 
νοσοκομεία ή κλινικές Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και συμμετέχουν στο 
σύστημα εφημερίας του ΕΣΥ.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του ΚΕΣΥ, είναι 
αναγκαία η λήψη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 
των γιατρών, καθώς αυτό δεν είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες της 
χώρας και δεν συμπορεύεται με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων προηγμένων 
χωρών, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Τα εκπαιδευτικά κέντρα που χορηγούν 
ειδικότητα δεν πληρούν σε πολλές περιπτώσεις τις αναγκαίες προϋποθέσεις, 
αρκετοί από τους εκπαιδευτές δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι γι' αυτή την 
αποστολή και δεν γίνεται κανένας έλεγχος για την παρεχόμενη εκπαίδευση, ενώ 
δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης  κάθε διευθυντής εφαρμόζει τις δικές 
του εμπειρίες στην εκπαίδευση και διδάσκει την ύλη που ο ίδιος επιλέγει. Αρα το 
σύστημα παράγει διαφορετικής ποιότητας γιατρούς» είναι ορισμένα από τα 
προβλήματα που επισημαίνονται στην εισηγητική έκθεση.  

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο τρόπος επιλογής των 
υποψηφίων για μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι εγγράφονται σε λίστα 
αναμονής στο υπουργείο Υγείας ή στις κατά τόπους νομαρχίες και περιμένουν να 
έρθει η σειρά τους για να αρχίσουν την ειδικότητα που επιθυμούν. Ο χρόνος 
αναμονής κυμαίνεται από 0-7 χρόνια ανάλογα με την ειδικότητα και το 
νοσοκομείο που έχουν επιλέξει!  



Ενα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι η ύπαρξη κορεσμού σε πολλές ιατρικές 
ειδικότητες, καθώς και σε ορισμένες περιοχές πόλεων και κυρίως στην Αθήνα, τη 
στιγμή όπου άλλες περιοχές στερούνται βασικών ειδικοτήτων. «Ο 
επαγγελματικός κορεσμός έχει σοβαρές συνέπειες και κυρίως οδηγεί στην 
παραοικονομία» συμπεραίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, στον επίλογο της 
οποίας τονίζεται: «Η ανεπαρκής εκπαίδευση και η παραοικονομία είναι σήμερα οι 
μάστιγες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό 
τομέα». Οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας  

 

Οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τη 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση των γιατρών είναι οι εξής:  

* Αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών μονάδων που δίνουν ειδικότητα εντός του 
1999, καθώς και θεσμοθέτηση επιτροπών ελέγχου για κάθε ειδικότητα. Συνεχής 
αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων καθ' όλη τη διάρκεια της 
ειδικότητας, σύμφωνα με πρόταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  

* Αλλαγή του τρόπου εισόδου των γιατρών στην ειδικότητα. Η εισαγωγή να γίνεται 
τρεις φορές τον χρόνο. Εναν χρόνο μετά την έγκριση του σχεδίου να εισέρχεται στην 
ειδικότητα το 10% του συνόλου των προκηρυσσομένων κατ' έτος θέσεων με 
πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι του λυκείου για εκείνη τη χρονιά, αυτοί 
δηλαδή που έξι χρόνια αργότερα θα τελειώνουν την ιατρική, θα επιλέγονται με 
εξετάσεις για την έναρξη της ειδικότητας.  

* Να είναι ενιαίο πανελλαδικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Να καθοριστεί η διδακτέα 
ύλη ανά ειδικότητα. Να καθιερωθεί βιβλιάριο εκπαιδευομένου, όπως προτείνεται 
από τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το βιβλιάριο θα απεικονίζει 
την πρόοδο του ειδικευομένου και παράλληλα θα αντανακλά την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και τη δραστηριότητα των εκπαιδευτών. Το βιβλιάριο συμπληρώνεται 
και ελέγχεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής Μονάδας.  

* Το βιβλιάριο προόδου  

* Το ελάχιστο ποσοστό που οφείλουν να εκτελούν οι εκπαιδευόμενοι γιατροί, υπό 
την αυστηρή καθοδήγηση των εκπαιδευτών, να είναι το 40% του συνόλου των 
χειρουργικών ή παρεμβατικών πράξεων.  

* Κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ειδικότητας να αξιολογούνται 
οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων γιατρών. Το αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης να 
γνωστοποιείται στον εκπαιδευόμενο γιατρό και να του επισημαίνονται τυχόν 
αδυναμίες του. Στην τελική αξιολόγηση για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας να 
λαμβάνονται υπόψη οι επί μέρους αξιολογήσεις για να μην παρουσιάζεται στις 
τελικές εξετάσεις το φαινόμενο να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες.  

* Τα αντικείμενα που οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος στο τέλος της 
ειδικότητας και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια εκπαιδευτική μονάδα 



καθορίζονται στις προτάσεις των επιστημονικών εταιρειών. Θα εκτυπωθεί σύντομα 
νέο βιβλίο Αντικείμενα Σπουδών όπως εκείνο των Ιατρίδη - Δοξιάδη.  

* Εκτός από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα πανεπιστημιακά, να έχουν δυνατότητα 
υποβολής αίτησης προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για εκπαίδευση γιατρών και 
νοσοκομεία ή κλινικές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας και συμμετέχουν στο 
σύστημα εφημερίας του ΕΣΥ.  

* Η αρχική αξιολόγηση  

Για την αρχική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικής μονάδας να συνεκτιμώνται το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμά της των δύο τελευταίων ετών, καθώς και η πλήρωση των 
κριτηρίων που προτείνει η Επιτροπή Εκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας. Σε κλινική ή εργαστήρια, όπου έπειτα από αρνητική αξιολόγηση αφαιρείται 
το δικαίωμα εκπαίδευσης, να μη διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι. Οι εκπαιδευτικές 
μονάδες με νέα αίτησή τους μπορούν να επανακριθούν ύστερα από δύο χρόνια.  

* Εξι μήνες να είναι η άσκηση των γιατρών σε κέντρα υγείας ή νομαρχιακά και 
επαρχιακά νοσοκομεία. Για ορισμένες ειδικότητες (δεν έχουν ακόμη καθοριστεί) 
αυτό το εξάμηνο μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ειδικότητας και μετά τη 
συμπλήρωση δύο χρόνων υπηρεσίας. Για άλλες ειδικότητες το εξάμηνο αυτό να 
γίνεται μόνο προς το τέλος της ειδικότητας σε νοσοκομείο νομαρχιακού ή 
επαρχιακού επιπέδου. Εξαιρούνται τα πανεπιστημιακά και περιφερειακά 
τριτοβάθμια νοσοκομεία όλης της χώρας, καθώς και τα νομαρχιακά Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. Το εξάμηνο αυτό μπορεί να είναι και εκτός του χρόνου ειδικότητας 
σε έμμισθη θέση.  

* Η συμμετοχή των ειδικευομένων στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, 
σεμινάρια) να είναι ισότιμη με ευθύνη των υπευθύνων εκπαίδευσης. Η Κεντρική 
Επιτροπή Εκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας να επιλέξει επί πλέον τις 
οκτώ σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις, με πρόταση της κύριας 
επιστημονικής εταιρείας των κύριων ειδικοτήτων και των αναγνωρισμένων 
εξειδικεύσεων. Στις επιστημονικές εκδηλώσεις να δοθούν και μόρια τα οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη από τα συμβούλια κρίσης γιατρών (ΣΚΕΙΟΠΝΙ). Ανάλογα πρέπει 
να κρίνονται και συμμετοχές σε συνέδρια ή σεμινάρια εσωτερικού και εξωτερικού.  

* Η απόκτηση του τίτλου  

* Οι τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας να είναι γραπτές και 
προφορικές. Οι γραπτές να προηγούνται και να πραγματοποιούνται ανά 
περιφέρεια. Η επιτυχία σε αυτές να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις 
προφορικές.  

* Οι εξετάσεις για τη μετεγγραφή φοιτητών μετά το τέταρτο εξάμηνο να γίνονται εκ 
περιτροπής στις τέσσερις αρχαιότερες σχολές της χώρας κατόπιν κληρώσεως και να 
καταργηθούν το 2002. Τα θέματα να δίδονται από μέλη διδακτικού επιστημονικού 



προσωπικού (ΔΕΠ) και των τεσσάρων σχολών. Οι εξετάσεις να είναι γραπτές και τα 
γραπτά να βαθμολογούνται από μέλη ΔΕΠ άλλης σχολής από εκείνη που 
διενήργησε τις εξετάσεις. Στις περιπτώσεις μετεγγραφών για λόγους υγείας, αν 
εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος, να τηρηθεί αυστηρά η διαφάνεια προς αποφυγή 
των προβλημάτων του παρελθόντος. Οι εξετάσεις των ασθενών υποψηφίων και η 
αξιολόγησή τους να γίνονται από τρεις γιατρούς της σχετικής με το πρόβλημα 
ειδικότητας.  

* Η αναγνώριση των πτυχίων  

* Για την αναγνώριση πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού προτείνεται: οι 
εξετάσεις του ΔΙΚΑΤΣΑ να γίνονται δύο φορές τον χρόνο, να είναι πανελλαδικές, 
γραπτές (με κλειστές κόλλες). Να γίνονται συγχρόνως από τέσσερις παλαιότερες 
ιατρικές σχολές (την ίδια ημέρα και ώρα) με κοινά θέματα που θα τίθενται από 
μέλη ΔΕΠ και των τεσσάρων σχολών. Τα θέματα να είναι επιπέδου πτυχιακών 
εξετάσεων των ελληνικών σχολών. Η διόρθωση να γίνεται από μέλη ΔΕΠ και των 
τεσσάρων σχολών με τυχαία διανομή των γραπτών (δηλαδή η εξέταση των γραπτών 
θα γίνεται από μέλη ΔΕΠ άλλης σχολής από εκείνη όπου ο υποψήφιος έδωσε 
εξετάσεις). Οι υποψήφιοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης να εξετάζονται στα 
μαθήματα πτυχίου (παθολογία, χειρουργική, μαιευτική-γυναικολογία, παιδιατρική) 
ως τις 31.12.2002. Από το 2003 να προστεθούν τρία μαθήματα (ανατομία, 
φυσιολογία, φαρμακολογία). 

 


