
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.27044 
   Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Στομα-

τικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (ΦΕΚ Α' 105), όπως ισχύει,
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

σύστημα υγείας» (ΦΕΚ Α' 143),
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 

«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής 
Εκτελεστών Διαθήκης Γ. Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νο-
σοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθή-
κης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄140),

δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄258),

ε. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
(ΦΕΚ Β' 3904).

3. Την Γ5α/ΓΠ οικ.64843/29-8-2018 υπουργική από-
φαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, 
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την 
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β' 4138).

4. Την 288/16-1-2019 απόφαση του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Υγείας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου, το οποίο χορη-
γείται στον ιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και 

τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για την άσκηση 
των ιατρών στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής.

Άρθρο 1 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1ο έτος (Γενική Χειρουργική) 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Εισαγωγή στη Χειρουργική
Ιστορικό και φυσική εξέταση
Βασικές αρχές συρραφής και περιποίησης τραυμάτων
Βασικές αρχές αναισθησίας
Βασικές αρχές αιμόστασης
Υποστήριξη ζωτικών οργάνων
Οξεοβασική ισορροπία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Περιεγχειρητική φροντίδα
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συρραφή - περιποίηση τραυμάτων
Προμετεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα 

(φλεβοκέντηση, τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα, 
τοποθέτηση ουροκαθετήρα, τοποθέτηση κεντρικής 
γραμμής, τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης, λήψη 
και ερμηνεία αερίων αίματος)

Αντιμετώπιση και παρακολούθηση τραυματία
Διαχείριση ασθενών με Τραχειοστομία
Υποδοχή και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία
Συμμετοχή σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής
2ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Μεθοδολογία Έρευνας - Ιατρική φωτογραφία
Ανατομία κεφαλής- τραχήλου
Βασικές αρχές χειρουργικής στόματος
Στοματολογία: δυνητικά κακοήθεις βλάβες, Ca στόμα-

τος, παθολογοανατομικά ευρήματα
Κύστεις γνάθων, όγκοι, ταξινόμηση
Αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία σε τραχηλοπροσω-

πικές λοιμώξεις
Κρανιοπροσωπικό Τραύμα
Προτεραιότητες κρανιοπροσωπικού τραύματος
Ακτινολογία Κεφαλής-Τραχήλου
Δεοντολογία-Ιατρικό Δίκαιο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ποιότητα Ζωής στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χει-
ρουργική

Αρχειοθέτηση, ιατρικός φάκελος
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων, βιβλιογραφικές ανα-

σκοπήσεις
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Επεμβάσεις χειρουργικής στόματος: οδοντοφατνιακής 

χειρουργικής, χειρουργική περιοδοντίου
Χειρουργική κύστεων και οδοντογενών όγκων
Βασικές διαγνωστικές ενέργειες (FNA, Βιοψία κ.α.)
Αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων
Ενδοστοματικό τραύμα
Προσθετική χειρουργική
Πρακτική εκπαίδευση σε στοματοτραχειακές διασω-

ληνώσεις
3ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Γναθοπροσωπικές δυσαναλογίες και ασυμμετρίες. 

Διάγνωση - σχέδιο θεραπείας
Κράνιο-Γναθοπροσωπικό Τραύμα: Τομές προσπέλα-

σης-χρήση υλικών οστεοσύνθεσης
Παθολογία σιαλογόνων αδένων. Απεικόνιση με CT, MRI
Παθολογία Ιγμορείου
Παθολογία ΚΓΔ Απεικόνιση με CT, MRI
Κρανιοπροσωπικός πόνος
Στοματολογία: στοματικές εκδηλώσεις συστηματικών 

νοσημάτων
Αγγειακές δυσπλασίες
Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχήλου
Ακτινολογία κεφαλής-τραχήλου
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων και εργασιών-συμμετο-

χή σε συγγραφή εργασιών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργική στόματος, εμφυτευματολογία, χειρουρ-

γική παθήσεων Ιγμορείου
Κατάγματα Κρανιο- Γναθοπροσωπικά
Ορθογναθική χειρουργική: προεγχειρητικός σχεδιασμός
Συμμετοχή σε επεμβάσεις Ca στόματος/κεφαλής 

τραχήλου
Άρθροκέντηση ΚΓΔ, Άρθροσκόπηση,-Διαχείριση 

Πόνου
Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις-Οστεομυελίτιδες
Λήψη μοσχευμάτων
Πρακτική εκπαίδευση σε Π/Θ τμήματα (Προσανα-

τολισμός παρασκευασμάτων, συνεργασία στις ταχείες 
βιοψίες-αντενδείξεις) (δεκαέξι (16) ώρες)

Πρακτική εκπαίδευση σε Α/Θ τμήματα (σχεδιασμός 
πεδίου, συνεργασία με τους Α/Θτες για την αποτελεσμα-
τικότερη στόχευση του όγκου, διαχείριση επιπλοκών) 
(οκτώ (8) ώρες) 

Πρακτική εκπαίδευση σε Ακτινολογικά τμήματα (tips 
στην CT/MRI/ECHO) (οκτώ (8) ώρες) 

Εκπαίδευση σε ενδοσκοπήσεις (είκοσι (20) ώρες)
- βρογχοσκοπήσεις
- γαστροστομίες
- με το εύκαμπτο λαρυγγοσκόπιο 
Πρακτική εκπαίδευση σε ρινοτραχειακές διασωληνώ-

σεις-Διαχείριση αεραγωγού 
Πρακτική εκπαίδευση σε ΜΕΘ-ΜΑΦ 

4ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στοματολογία: Μοριακή ανάγνωση Ca κεφαλής τρα-

χήλου. Σταδιοποίηση Ca κεφαλής τραχήλου
Φαρμακοσχετιζόμενη Οστεονέκρωση- Οστεοακτινο-

νέκρωση
Τραυματολογία: ολοπροσωπικά κατάγματα-τραύματα 

από πυροβόλα όπλα- blast injuries -επιπλοκές
Χειρουργική Σιαλογόνων αδένων, επιπλοκές
Ορθογναθική χειρουργική: - προεγχειρητικός σχεδια-

σμός, Χειρουργικές τεχνικές 
Διατατική οστεογέννεση Ακτινολογία Κεφαλής-Τρα-

χήλου
Παρουσιάσεις ανακοινώσεων και εργασιών-συμμετο-

χή σε συγγραφή εργασιών 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Χειρουργική στόματος, Εμφυτευματολογία
Αντιμετώπιση οστεονέκρωσης με εξωστοματική προ-

σπέλαση-εκτομή γνάθου 
Επεμβάσεις σε τραύματα με απώλεια σκληρών και 

μαλακών ιστών 
Ορθογναθική Χειρουργική 
Χειρουργική σιαλογόνων αδένων
Χειρουργική νεοπλασμάτων στοματικής, γναθοπρο-

σωπικής περιοχής και σιελογόνων 
Τραχειοστομία
Πρακτική εκπαίδευση σε Α/Θ τμήματα (σχεδιασμός 

πεδίου, συνεργασία με τους Α/Θτες για την αποτελεσμα-
τικότερη στόχευση του όγκου, διαχείριση επιπλοκών) 
(οκτώ (8) ώρες) 

Πρακτική εκπαίδευση σε Χ/Θ τμήματα (σχήματα, 
ανοσοθεραπεία, ερευνητικά πρωτόκολλα, διαχείριση 
επιπλοκών) (οκτώ (8) ώρες)

Πρακτική εκπαίδευση σε Ακτινολογικά τμήματα (tips 
στην CT/MRI/ECHO, συνεργασία για καθοδηγούμενη 
βιοψία) (οκτώ (8) ώρες) 

Εκπαίδευση σε ενδοσκοπήσεις(είκοσι (20) ώρες)
- βρογχοσκοπήσεις
- με το εύκαμπτο λαρυγγοσκόπιο
5ο έτος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Μέθοδοι αποκατάστασης στο καρκίνο κεφαλής-

τραχήλου
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Κρανιοπροσωπική Χειρουργική
Νεότερα δεδομένα στην ογκολογία κεφαλής και 

τραχήλου
Νέα υλικά (Ικριώματα με ή χωρίς τη χρήση μεσεγχυ-

ματικών κυττάρων στην αναγέννηση ιστών)
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
Εφαρμογή Laser
Κανόνες ορθής αντιμετώπισης στη Στοματική Γναθο-

προσωπική Χειρουργική
Διαχείριση ιατρικού λάθους στη Στοματική Γναθοπρο-

σωπική Χειρουργική- Πραγματογνωμοσύνη
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργική κακοήθων νεοπλασμάτων στοματικής, 

γναθοπροσωπικής περιοχής και σιελογόνων
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Χειρουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων σκληρών 

και μαλακών ιστών
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Αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών. Αισθητική και 
Κοσμητική χειρουργική στοματικής, γναθοπροσωπικής 
περιοχής και σιελογόνων

Ορθογναθική χειρουργική
Συμμετοχή σε ογκολογικό συμβούλιο

Άρθρο 2 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συνολικός Αριθμός/ Είδος επεμβάσεων που απαιτεί-
ται να εκτελέσει ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων (4)ετών εκπαίδευσης

1. Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία, απαι-
τούμενος αριθμός: 250 

Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων 
δοντιών, εκτομή μικρών κύστεων των γνάθων, ακρορρι-
ζεκτομή, εκτομή καλοήθων όγκων, βιοψίας. Τοποθέτη-
ση Ενδοστοματικών και Εξωστοματικών εμφυτευμάτων. 
Προπροσθετική χειρουργική μαλακών μορίων, προπρο-
σθετική χειρουργική οστικών δομών, ανύψωση εδάφους 
ιγμορείου. 

2.Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις, Λοιμώξεις Ιγμορεί-
ων, απαιτούμενος αριθμός: 80 

Οδοντογενείς και μη οδοντογενείς τραχηλοπροσωπι-
κές λοιμώξεις, οδοντογενής ιγμορίτιδα, σιελαδενίτιδες 
(ενδοστοματική αφαίρεση σιελολίθων), οστεομυελίτιδες 
οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας και φαρμακοσχετιζό-
μενες.

3. Στοματο Κρανίο Γναθοπροσωπικό Τραύμα, απαι-
τούμενος αριθμός 80 

Οδοντοφατνιακές κακώσεις, κατάγματα κάτω γνάθου, 
Κατάγματα άνω γνάθου, κατάγματα κόγχου, κατάγματα 
ρινοηθμοειδικά, κατάγματα ζυγωματικού συμπλέγμα-
τος, κατάγματα μετωπιαίων κόλπων, Κακώσεις μαλακών 
μορίων

4. Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών και Αισθητι-
κή - Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου, απαιτούμενος 
αριθμός: 10

Σύγκλειση σχιστιών και υπερώας (σκληρής, μαλθακής, 
φαρυγγοπλαστική), αγγειακές δυσπλασίες κεφαλής τρα-
χήλου, χειρουργική κρανιοπροσωπικών δυσπλασιών. 

5. Επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής, απαιτού-
μενος αριθμός: 10

Διόρθωση Γναθοπροσωπικών δυσαναλογιών και 
ασυμμετριών: οστεοτομίες κάτω γνάθου, οστεοτομίες 
άνω γνάθου, αμφιγναθικές, γενειοπλαστική.

6. Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και 
Σιελογόνων Αδένων απαιτούμενος αριθμός 50

Χειρουργική αφαίρεση καλοήθων και κακόηθων νεο-
πλασμάτων. Αφαίρεση ευμεγέθων κύστεων, μαλακών και 
σκληρών ιστών στοματικής, γναθοπροσωπικής περιοχής 
και σιελογόνων. Λεμφαδενικός καθαρισμός. Χειρουργι-
κή μείζονων σιελογόνων αδένων. Βιοψία τραχηλικών 
λεμφαδένων.

7. Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου, Παθήσεων 
ΚΓΔ, απαιτούμενος αριθμός: 15 

Μετατόπιση γενειακού νεύρου, αποκλεισμός νεύρων 
(κλάδων του τριδύμου). Θεραπεία δυσλειτουργίας ΚΓΔ 
(συντηρητική, μικρής παρέμβασης και ανοιχτής επέμβα-
σης, επαναφορά διάρθριου δίσκου και αρθροπλαστική).

8. Επανορθωτική Χειρουργική, Μικροαγγειακή Χει-
ρουργική, απαιτούμενος αριθμός: 5 

Επεμβάσεις διατατικής οστογένεσης των γνάθων. Απο-
κατάσταση γναθοπροσωπικών ελλειμάτων με ελεύθερα 
αγγειούμενα μοσχεύματα. Αναστόμωση περιφερικών 
νεύρων. 

9. Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολο-
γίες, απαιτούμενος αριθμός: 10 

Καθετηριασμός πόρων των μειζόνων σιελογόνων 
αδένων, ενδοσκόπηση ιγμορείου και ΚΓΔ, ενδοαρθρική 
και ενδομυϊκή έγχυση ουσιών. Κοσμητική χειρουργική, 
χειρουργική με Laser, πιεζοχειρουργική, καθοδηγούμενη 
ρομποτική χειρουργική.

Άρθρο 3 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Α. Βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης:
Χειρουργικές επεμβάσεις (αριθμός και είδος επεμβά-

σεων) των Πεπραγμένων: 
Αρχικά γίνεται η περιγραφή των ελάχιστων αριθμών 

των χειρουργικών επεμβάσεων, που οφείλει να εκτελέσει 
ο εκπαιδευόμενος στα τέσσερα (4) χρόνια, όπως περι-
γράφονται στο άρθρο 2 και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αναλογία χειρουργικών επεμβάσεων/ανά ειδικευό-
μενο/ κατ'έτος: 

• Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία: 63
• Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις, Λοιμώξεις Ιγμορεί-

ων: 20
• Στοματο Κρανίο - Γναθοπροσωττικό Τραύμα: 20
• Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών και Αισθητική 

- Κοσμητική Χειρουργική Γναθοπροσωπικής περιοχής: 3
• Επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής: 3
• Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και 

Σιελογόνων: 13
• Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου, Παθήσεων 

ΚΓΔ: 4
• Επανορθωτική Χειρουργική, Μικροαγγειακή Χει-

ρουργική: 1
• Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολο-

γίες: 3 
Κλινικό Φορτίο της Κλινικής ως εξής:
Ως κλινικό φορτίο ορίζεται ο αριθμός εισαγωγών, το 

κλινικό έργο στη νοσηλεία, οι ημέρες εξωτερικών ια-
τρείων ανά εβδομάδα, η κίνηση στα εξωτερικά ιατρεία, 
οι εφημερίες, τα σηπτικά και άσηπτα χειρουργεία και η 
στελέχωση του προσωπικού.

Η εκτίμηση του κλινικού φορτίου στα χειρουργεία 
γίνεται με βάση τον Αριθμό Χειρουργικών Τραπεζιών 
ανά εβδομάδα.

Άσηπτα Χειρουργεία/Χειρουργικά Τραπέζια/ανά ει-
δικευόμενο

2 ειδικευόμενοι/ανά ένα Χ.Τ. την εβδομάδα (πλήρες 
πρωινό ωράριο με γενική αναισθησία από τις 7.00-15.00, 
βάσει εσωτερικού κανονισμού λειτουργία χειρουργείου)

Σηπτικά Χειρουργεία/Χειρουργικά Τραπέζια/ ανά ει-
δικευόμενο

1/2 Χ.Τ. την εβδομάδα ανά ειδικευόμενο (πλήρες πρω-
ινό ωράριο από τις 7.00-15.00)

Εξωτερικά Ιατρεία/ειδικευόμενοι
2 ειδικευόμενοι/ανά μία ημέρα την εβδομάδα (σε πλή-

ρες πρωινό ωράριο 8.00-15.00)
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ως εξής:
1. Τακτικό ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων εσωτερικών 

και εξωτερικών διδασκόντων
2. Εβδομαδιαία συνάντηση συζήτηση δυσδιάγνω-

στων/δυσεπίλυτων περιπτώσεων ασθενών
3. Βιβλιογραφική ενημέρωση από ειδικευόμενους του-

λάχιστον μία φορά την εβδομάδα
4. Γίνεται ανάλυση νοσηρότητας/θνητότητας ανά έτος
5. Διατμηματικά μαθήματα με Συνεργαζόμενες Κλι-

νικές
6. Ανάλυση ενδοκλινικών εξετάσεων εκπαιδευομένων 

με ερωτηματολόγια τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο
7. Αξιολόγηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
8. Εγκεκριμένες από το επιστημονικό συμβούλιο κλι-

νικές μελέτες (τουλάχιστον μία (1) μελέτη) 
9. Παρουσίαση επιστημονικού έργου σε εθνικά και 

διεθνή συνέδρια
10. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά
11. Εκπαιδευτικό προσωπικό αναλογία: ένας (1) εκπαι-

δευτής ανά δύο (2) ειδικευόμενους
Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Κέντρων
Αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για την χορήγηση πλή-

ρους άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Στοματι-
κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τα παρακάτω 
Εκπαιδευτικά Κέντρα-Νοσοκομεία τύπου Α

• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλ-
μιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική, Οργανική Μονάδα Εδρας 
«Ευαγγελισμός»

• Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
• Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου
Αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για την χορήγηση μερι-

κής άσκησης (δύο (2) ετών) των ιατρών στην ειδικότητα 
της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τα 
παρακάτω Εκπαιδευτικά Κέντρα-Νοσοκομεία τύπου Β

• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ 

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλ-

μιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική, Οργανική Μονάδα Έδρας 

«Ευαγγελισμός» ως Νοσοκομείο Κορμού με διασυνδε-
δεμένο το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

• Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ως Νοσοκομείο 
Κορμού με διασυνδεδεμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Γ. Γεννηματάς»

• Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 
με διασυνδεδεμένο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο «Αττικόν».

Άρθρο 4
Κάθε Ομάδα εκπαιδευτικών Κέντρων θα διευθύνεται 

από Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία θα διευθύνει το 
εκπαιδευτικό έργο και θα αποτελείται από τον Συντο-
νιστή Δ/ντή εκπαιδευτικού κέντρου τύπου Α και τους 
Συντονιστές Διευθυντές των Εκπαιδευτικών κέντρων 
τύπου Β που υπάγονται σε αυτό. Ελλείψει Συντονιστή 
Διευθυντή θα ορίζεται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
ιατρός με βαθμό Δ/ντή.

Άρθρο 5
Στα Νοσοκομεία που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά 

ως κατάλληλα για τη χορήγηση χρόνου άσκησης στην 
ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χει-
ρουργικής οι ειδικευόμενοι ιατροί θα ασκούνται μόνον 
στα επιμέρους στάδια εκπαίδευσης (rotation) και θα 
εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών των Νο-
σοκομείων από τα οποία θα αποζημιώνονται τις εφη-
μερίες τους.

Άρθρο 6
Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα ασκηθούν στα επιμέ-

ρους στάδια εκπαίδευσης (rotation) σε εκπαιδευτικά 
κέντρα αναγνωρισμένα μόνον για τα επιμέρους στά-
δια, θα εφημερεύουν στα αντίστοιχα τμήματα αυτών 
των νοσοκομείων, από τα οποία θα αποζημιώνονται τις 
εφημερίες τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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