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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 19 λ.3421/05 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302 Α), όπσο

ηζρύεη.
2.

Π.Γ 415/94 «Πεξί εηδίθεπζεο ηαηξώλ γηα απόθηεζε εηδηθόηεηαο» (ΦΔΚ 236 Α).

3.

Φ.429.1/5/150045/.11/4-1-2006/4-1-2006

απνθ.

ΤΦΔΘΑ

«Ρύζκηζε

νξηζκέλσλ

ζηξαηνινγηθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 34Β), όπσο ηζρύεη.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1.

Ο ελδηαθεξόκελνο λα είλαη δηνξηζκέλνο ή γξακκέλνο γηα απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο

ζε αξκόδην θαηά λόκν λνζειεπηηθό ίδξπκα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί δηεζλώο
γλσζηή γιώζζα.
2.

Η ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο λα κελ ππεξβαίλεη ηελ

ε

31 Γεθεκβξίνπ πνπ ν ελδηαθεξόκελνο ζπκπιεξώλεη ζηξαηνινγηθά ην ηξηαθνζηό ηξίην έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ. (Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο ζηξαηνινγηθά σο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ινγίδεηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξώα αξξέλσλ). Ωο ρξόλνο
εηδίθεπζεο γηα απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνύ ιακβάλεηαη ν
ρξόλνο πνπ νξίδεηαη ζην π.δ 415/94.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηώζεηο από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη:
α.

Η εκεξνκελία πξόζιεςεο ζην λνζειεπηηθό ίδξπκα.

β.

Η ηαηξηθή εηδηθόηεηα.

γ.

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο.

δ.
Σν λνζειεπηηθό ίδξπκα (θιηληθή, λνζνθνκείν, εξγαζηήξην) λα έρεη αλαγλσξηζζεί σο
ίδξπκα εηδίθεπζεο ηαηξώλ, από ην Τπνπξγείν Τγείαο αλ είλαη ηνπ εζσηεξηθνύ ή από ηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ μέλνπ θξάηνπο αλ είλαη εμσηεξηθνύ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο
ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο εμαηηίαο ιήμεο ή δηαθνπήο ηεο λόκηκεο παξακνλήο
ηνπ έμσ από απηέο. Δθόζνλ ππνβιεζνύλ κεηαγελέζηεξα ε αλαβνιή ρνξεγείηαη κόλν εάλ νη
πξνϋπνζέζεηο ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο.
ΓΔΝΙΚΑ
1.

Η ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ ή κε

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ή κέζσ ΚΔΠ. ε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην ΚΔΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΔΠ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε μέλε δηεζλώο γλσζηή γιώζζα γίλνληαη δεθηά

ειίδα 1 από 2

ΤΠ 19

κόλν αλ είλαη επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζε.
2.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ απνξηώλ, νη ελδηαθεξόκελνη

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία απηνπξνζώπσο ή ηειεθσληθά θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηου Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
3.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ησλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Τπεξεζία Σειεθσληθήο Τπνζηήξημεο ηξαηνινγηθώλ
Τπεξεζηώλ Αηηηθήο (ΤΣΤΤΑ) ζηα ηειέθσλα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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