
 

 

                                                                                             Αθήνα, 2.6.2021 
                                                                                                      Α.Π.: 9550 

 
Αξιότιμο  
Υπουργό Υγείας  
κ. Βασίλειο Κικίλια  

  
 

Θέμα: Ιατρική Ειδικότητα Ιατρού Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής 
 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
  
Επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και αφορά την απόκτηση της 
ειδικότητας του Ιατρού Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, από μη Ιατρούς και συγκεκριμένα οδοντιάτρους. 
Το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει ως εξής: 

Το άρθρο 35 του ν. 4025/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζει: 

Άρθρο 35 
Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, 
πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρειών 
1.    Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, 
καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση 
τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις. 
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, 
καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και 
προϋποθέσεις. 
 
Επιπλέον, το άρθρο 113 του ν. 4600/20219 ορίζει: 
Άρθρο 113 
Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος 
Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης των επαγγελμάτων του ιατρού και του οδοντιάτρου απαιτείται: 
α) πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, αντίστοιχα, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή … 
 
 
 



 

 

 
 
Τέλος η Υπουργική Απόφαση ΥΑ Γ5α//2019 (ΥΑ Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768 ΦΕΚ Β 1373 2019): Χορήγηση βεβαίωσης 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζει σαφώς τα ότι ανάμεσα στα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας πρωτεύων ρόλο 
έχει το πτυχίο ιατρικής σχολής: 
 
Άρθρο 2 
1. Πτυχίο Ιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 2. Τίτλος σπουδών 
εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 
( ΦΕΚ 78 Α`), όπως ισχύει ή 3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), ως ισότιμος και 
αντίστοιχος με τα πτυχία Ιατρικής της ημεδαπής. 
 
Από τα ανωτέρω συνάγεται σαφώς ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
αποτελεί η κατοχή πτυχίου ιατρικής σχολής. Είναι σαφές άλλωστε ότι δεν δύναται να ονομαστεί Ιατρός κάποιος 
που δεν έχει σπουδάσει την ιατρική, πολύ περισσότερο δε να αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας. 

 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 3 της με Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 45725/2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής» δύνανται μη ιατροί και 
συγκεκριμένα οδοντίατροι, να αποκτήσουν την ιατρική ειδικότητα του «Ιατρού Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής 
Ιατρικής». Αναφέρει, συγκεκριμένα, το άρθρο 3: «Η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής 
χορηγείται και σε πτυχιούχους Οδοντιατρικής μετά από έξι (6) έτη εκπαίδευσης». 

 

Η πρόβλεψη αυτή της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως είναι όμως μη νόμιμη καθώς δεν δύναται ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας να τροποποιήσει με απόφαση του σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και 
εξόχως άστοχη καθώς δεν είναι θεμιτό ή επιστημονικά ορθό, μη Ιατρός να αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας. 
Τέλος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κωλύεται εκ του νόμου να χορηγήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε μη 
Ιατρό, δηλαδή σε μη κάτοχο πτυχίου ιατρικής σχολής. 

 

Επειδή, όπως πληροφορούμαστε το πρόβλημα πρόκειται να λάβει διαστάσεις καθώς υπάρχουν ήδη 
υποψηφιότητες οδοντιάτρων, οι οποίοι βασιζόμενοι στις προβλέψεις τις ως άνω υπουργικής αποφάσεως 
προτίθενται να αιτηθούν την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας του Ιατρού Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής 
Ιατρικής. 

 

 



 

 

 

Επειδή ο Π.Ι.Σ. δεν δύναται να εκδώσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας κατά τα ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας το 
συγκεκριμένο πρόβλημα και αιτούμαστε την ταχύτερη δυνατή επίλυσή του προτείνοντας να θεσμοθετηθεί η 
ειδικότητα του «Οδοντιάτρου δημόσιας υγείας – κοινωνικής οδοντιατρικής» η οποία να χορηγείται σε 
Οδοντιάτρους που κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα από τον αρμόδιο για την χορήγηση της οδοντιατρικής 
ειδικότητας, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 


