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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
 

 
Οι κανονισμοί αφορούν στη διαδικασία επιλογής ενδιαφερόμενων πτυχιούχων 
ιατρικής που επιθυμούν να ειδικευτούν σε Νοσηλευτήρια ή Ιατρικά Ιδρύματα της 
Κύπρου, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα από το Υπουργείο Υγείας της 
Ελληνικής Δημοκρατίας.  
 
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 
(i) Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι υποψήφιοι για ειδικότητες που δεν προαπαιτούν 
συμπλήρωση ορισμένου χρόνου άλλης ειδικότητας (π.χ. Εσωτερική Παθολογία, 
Παιδιατρική, Χειρουργική) ή σε ειδικότητες που προαπαιτούν κάτι τέτοιο (π.χ. 
Αγγειοχειρουργική, Καρδιολογία, Χειρουργική Παίδων).  
 
(ii) Οι υποψήφιοι για ειδικότητες για τις οποίες δεν προαπαιτείται συμπλήρωση 
ορισμένου χρόνου στην Εσωτερική Παθολογία ή Χειρουργική, υποβάλλουν αίτηση για 
την ειδικότητα που επιθυμούν. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση 
μόνο για μια ειδικότητα. Στην περίπτωση όπου υποψήφιος συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο αναμονής και για τις δυο βασικές ειδικότητες (Εσωτερική Παθολογία/ 
Χειρουργική), τότε με την πρώτη διαθέσιμη κενή θέση θα πρέπει να επιλέξει ποια από 
τις ειδικότητες θα διατηρήσει. Στην περίπτωση που επιθυμεί την επόμενη χρονιά να 
διεκδικήσει θέση στην ειδικότητα που δεν επέλεξε, με βάση τον βαθμό που 
εξασφάλισε, τότε θα πρέπει να υποβάλει την παραίτηση του με την εκ νέου υποβολή 
αίτησης, όπου θα ισχύσει η διαδικασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΣΤ (ii). Στις 
ειδικότητες που δεν προαπαιτείται συμπλήρωση ορισμένου χρόνου έχουν προστεθεί 
και κάποιες ειδικότητες με την προσφορά ενιαίων συμβολαίων, όπως περιγράφεται 
στη σχετική προκήρυξη. 
 
(iii) Οι υποψήφιοι για ειδικότητες οι οποίες προαπαιτούν συμπλήρωση ορισμένου 
χρόνου στην Παθολογία ή Χειρουργική υποβάλλουν αίτηση για θέση στη βασική 
ειδικότητα δηλαδή στην Εσωτερική Παθολογία ή Χειρουργική, αναγράφοντας στην 
αίτηση και την υποειδικότητα που τους ενδιαφέρει, για να προσαρμοστεί ανάλογα το 
συμβόλαιο τους. Η διεκδίκηση θέσης θα αφορά μόνο στον προαπαιτούμενο χρόνο 
ειδικότητας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης στη βάση του 
προγράμματος εκπαίδευσης που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Σε περίπτωση όπου ο 
υποψήφιος επιλέξει εκ των υστέρων να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη βασική 
ειδικότητα (Εσωτερικής Παθολογίας ή Χειρουργικής) θα πρέπει να διεκδικήσει εκ νέου 
αίτηση, υποβάλλοντας αίτηση στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. 
 
(iv) Αίτηση για υποειδικότητα θα μπορούν να κάνουν και όσοι υποψήφιοι έχουν 
συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση (Παθολογία/ Χειρουργική) εκτός Κύπρου ή 
συμπληρώνουν τον προαπαιτούμενο χρόνο ειδικότητας εντός του έτους για το οποίο 



 

Σελίδα 2 από 6 

 

διεκδικούν θέση, νοουμένου ότι κατέχουν σχετική αναγνώριση από το ΚΕΣΥ Ελλάδος 
για τον προαπαιτούμενο χρόνο ειδικότητας.   
 
(v) Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση υποειδικότητας με την υποβολή της 
σχετικής αίτησης σε συνέχεια της προκήρυξης για το έτος 2022, επισυνάπτοντας 
βεβαίωση γα τον προαπαιτούμενο χρόνο. Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί μπορούν 
να διεκδικήσουν θέση με βάση τη βαθμολογία που είχαν εξασφαλίσει θέση όταν 
διορίστηκαν για τον προαπαιτούμενο χρόνο στην Παθολογία ή Χειρουργική ή μπορούν 
να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση της βαθμολογίας τους ώστε να 
καταχωρηθούν στον κατάλογο αναμονής. Στην περίπτωση που η βαθμολογία τους είναι 
πιο χαμηλή κατά τη νέα εξεταστική περίοδο, έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν τη 
βαθμολογία της εξέτασης που είχαν εξασφαλίσει θέση στην Παθολογία ή Χειρουργική, 
νοουμένου ότι το αίτημά τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την 
επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.  
 
(vi) Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνεται αποδεκτή από μέρους ιατρών που ασκούν τον 
προαπαιτούμενο χρόνο για διεκδίκηση θέσης σε άλλη υποειδικότητα από αυτή για την 
οποία ο υποψήφιος είχε αρχικά υποβάλει αίτηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αποδεκτό 
μόνο με την εκ νέου υποβολή αίτησης για διεκδίκηση θέσης στην καινούργια του 
επιλογή δεδομένου ότι: 

(α) συμπληρώνει τον προαπαιτούμενο χρόνο της βασικής ειδικότητας εντός του 
έτους 2022 ή 
(β) τερματίσει το συμβόλαιό του σε περίπτωση που έχει ή θα έχει συμπληρώσει 
τον προαπαιτούμενο χρόνο εντός του 2021.  

 
(vii) Στην περίπτωση όπου υφιστάμενος ειδικευόμενος ιατρός ο οποίος ολοκληρώνει 
τον προαπαιτούμενο χρόνο ειδικότητάς του εντός του 2022 συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο αναμονής για την υποειδικότητα που εκδήλωσε ενδιαφέρον για το έτος 2022 
και με βάση τις κενές θέσεις θα εξασφαλίζει θέση για υποειδικότητα, θα γίνεται 
αναπροσαρμογή του συμβολαίου, όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται η 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του προαπαιτούμενου χρόνου ειδικότητας και να 
συμπεριλαμβάνεται ταυτόχρονα η χρονική περίοδος της υποειδικότητας που 
αναμένεται να ξεκινήσει εντός του συγκεκριμένου έτους.  
 
(viii) Στην περίπτωση όπου δεν εξασφαλιστεί θέση, το συμβόλαιο θα τερματίζεται με 
την ολοκλήρωση του προαπαιτούμενου χρόνου εκπαίδευσης της υποειδικότητας που 
έχει δηλωθεί και θα βρίσκεται στον κατάλογο αναμονής για διεκδίκηση θέσης 
υποειδικότητας για το 2022. 
 
(ix) Επίσης, υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί που διεκδικούν εκ νέου θέση 
υποειδικότητας και έχουν συμπληρώσει τον προαπαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης, ή 
υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση σε άλλη 
ειδικότητα, με την υποβολή της αίτησής τους θα τερματίζεται το συμβόλαιο τους. 
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(x) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί οι οποίοι επιθυμούν να διαφοροποιήσουν την 
αρχική τους επιλογή για να διεκδικήσουν θέση με μεγαλύτερης διάρκειας 
προαπαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης από αυτό της αρχικής τους επιλογής, θα μπορούν 
μετά από εκ νέου υποβολή αίτησης, να γίνεται η κατάλληλη αναπροσαρμογή για 
ολοκλήρωση του υπόλοιπου προαπαιτούμενου χρόνου εκπαίδευσης της νέας 
υποειδικότητα που επιθυμούν. 
 
(xi) Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι Γενικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής Παιδιού 
και Εφήβου, Νευρολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής και 
Ωτορινολαρυγγολογίας οι οποίοι επιλέγονται να εκπαιδευτούν, τοποθετούνται στην 
Παθολογική/ Ψυχιατρική/ Χειρουργική Κλινική ως υπεράριθμοι, δηλαδή χωρίς να 
θεωρούνται ότι κατακρατούν θέση Παθολογίας/ Ψυχιατρικής/ Χειρουργικής.  
 
Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Το Υπουργείο Υγείας με την προκήρυξη των εξετάσεων, ανακοινώνει χωρίς καμία 
δέσμευση τον αριθμό των θέσεων που αναμένεται να κενωθούν, ανά ειδικότητα, την 
επόμενη χρονιά, δηλαδή για το έτος 2022. Ο αριθμός των θέσεων σε κάθε εγκεκριμένη, 
για άσκηση ειδικευομένων ιατρών, κλινική εξαρτάται από τον αριθμό των κλινών και 
τον αριθμό των ειδικών ιατρών κάθε κλινικής, με βάση του σχετικούς κανονισμούς. Ο 
αριθμός των θέσεων που έχει ανακοινωθεί ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, αν 
απαιτηθεί, λόγω πανδημίας. 
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
(i) Η επιλογή γίνεται με την πραγματοποίηση γραπτών (80%) και προφορικών (20%) 
εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο 
υποψήφιος να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστο 50% σε κάθε μια από αυτές.  
 
(ii) Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καταρτίζεται σχετικός πίνακας για κάθε 
ειδικότητα ο οποίος ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον κενωθείσες 
θέσεις λόγω παραίτησης ειδικευομένων ιατρών καλύπτονται από τον ίδιο κατάλογο. 
 
Δ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Δ.I. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Δ.Ι.(i) Χρόνος πραγματοποίησης εξέτασης 
 
Πραγματοποιούνται δύο διαφορετικές γραπτές εξετάσεις, μία για τους ιατρούς που 
επιθυμούν να ειδικευτούν σε Παθολογικές Ειδικότητες (Αιματολογία, Ακτινολογία, 
Γενική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία/ Εργαστηριακή Ιατρική, 
Καρδιολογία, Νεφρολογία, Νευρολογία, Παθολογική Ογκολογία, Παιδιατρική, 
Πνευμονολογία/ Φυματιολογία, Ψυχιατρική και Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου) και 
μία για τους ιατρούς που επιθυμούν να ειδικευτούν σε Χειρουργικές Ειδικότητες 
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(Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Μαιευτική και Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, 
Ορθοπεδική και Τραυματολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Χειρουργική Παίδων, 
Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, Χειρουργική, 
Ωτορινολαρυγγολογία). Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για 
μια χειρουργική ή/ και παθολογική ειδικότητα. 
 
Δ.Ι.(ii) Τύπος και γλώσσα εξετάσεων 
 
Η γραπτή εξέταση αποτελείται αποκλειστικά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 
Δ.Ι.(iii) Εξεταστέα ύλη 
 
Αφορά στην ύλη Παθολογίας και Χειρουργικής πτυχιακού επιπέδου Ιατρικής Σχολής. 
 
Δ.Ι.(iv) Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση έχουν απόφοιτοι Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι 
έχουν πάρει πτυχίο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων.  
 
Δ.ΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
Ενόψει της κατάστασης που προέκυψε με τον κορωνοϊό, το Υπουργείο Υγείας θα 
επανέλθει το συντομότερο αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη 
πραγματοποίηση των εξετάσεων. 
 
Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Ε.Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(i) Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση έχουν μόνο υποψήφιοι οι οποίοι: 

1. έχουν εξασφαλίσει 50% της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης,  
2. έχουν καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των 

Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) όπου απαιτείται,  
3. έχουν εξασφαλίσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου, 
4. έχουν εξασφαλίσει την αναγνώριση από το ΚΕ.Σ.Υ Ελλάδος για το χρόνο 

εκπαίδευσης τους που έλαβε χώρα εκτός Ελλάδος/ Κύπρου.  
 
(ii) Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο κατά 
ειδικότητα και καλούνται με αυτή τη σειρά σε προφορική εξέταση, ανάλογα με την 
ειδικότητα που επιθυμούν. 
 
Ε.ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(i) Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Επιλογής του 
Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των 
υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. 
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(ii) Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους 
σχετικούς Κανονισμούς, από τέσσερις (4) Διευθυντές αναγνωρισμένων κλινικών ή 
εκπροσώπους τους και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. 
 
(iii) Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ίδια σε περίπτωση που οι προφορικές εξετάσεις 
για μία ειδικότητα πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές ημέρες. 
 
Ε.ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 
(i) Στόχος της προφορικής εξέτασης είναι πέραν από την αξιολόγηση των γνώσεων των 
υποψηφίων και η εκτίμηση της προσωπικότητάς τους. Κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, για σκοπούς τήρησης πρακτικών και βαθμολογίας παρευρίσκεται και η 
Γραμματεία της Επιτροπής η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. 
  
(ii) Άτομα που δεν εξασφαλίζουν το 50% της προφορικής εξέτασης και εφόσον το 
επιθυμούν, παραπέμπονται σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή για εξέταση η οποία 
απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, τον Διευθυντή Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τον Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας.  
 
ΣΤ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 
(i) Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτό 80% και προφορικό 20%) 
διαμορφώνονται κατάλογοι με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που αποτελούν και τον 
κατάλογο αναμονής υποψηφίων για διορισμό ανά ειδικότητα. Με βάση τους 
καταλόγους αυτούς καλούνται οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι ιατροί για να καλύψουν τις 
υπάρχουσες κενές θέσεις. Οι τελικοί κατάλογοι θα ισχύουν από 1/1 μέχρι και τις 
31/12/2022. 
 
(ii) Με την προκήρυξη της επόμενης εξεταστικής περιόδου, οι υποψήφιοι που δεν θα 
έχουν επιλεγεί μπορούν, αν το επιθυμούν, να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση για 
βελτίωση του βαθμού τους ή να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν ήδη πάρει 
μέχρι και την άμεσα προηγούμενη χρονιά υποβάλλοντας σχετική αίτηση, με την 
προϋπόθεση ότι (α) ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50% και (β) το αίτημά τους θα 
υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 
 
(iii) Στην περίπτωση υφιστάμενων ειδικευομένων ιατρών που διεκδικούν θέση για 
υποειδικότητα, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν πάρει στη 
γραπτή εξέταση όταν διορίστηκαν ικανοποιώντας τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ή να 
παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους, υποβάλλοντας εκ νέου 
σχετική αίτηση. Ειδικευόμενοι ιατροί οι οποίοι έχουν παραιτηθεί ή ολοκληρώνουν 
ειδικότητα δεν μπορούν να διατηρήσουν προηγούμενη βαθμολογία και θα πρέπει να 
διεκδικήσουν εκ νέου θέση. 
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Ζ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
(i) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την κενή θέση ειδικότητας περίπου ένα μήνα 
προηγουμένως, εκτός αν αφορά σε κενή θέση λόγω παραίτησης υφιστάμενου 
ειδικευόμενου ιατρού. Το Υπουργείο Υγείας αναμένει την πρόθεση για αποδοχή της 
θέσης για ειδικότητα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν κατά την 
ημερομηνία ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου υποψηφίου και επιβεβαίωση της 
ημερομηνίας έναρξης ειδικότητας για την ετοιμασία του συμβολαίου εντός του μήνα. 
Τονίζεται ότι, σε περιπτώσεις παραίτησης ειδικευομένων ιατρών, θα πρέπει να 
ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας ένα μήνα προηγουμένως, για σκοπούς έγκαιρης 
αντικατάστασης. 
 
(ii) Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών πραγματοποιείται στις αναγνωρισμένες 
για ειδικότητα κλινικές, αφού πρώτα ικανοποιηθούν τυχόν αιτήματα μετακινήσεων 
από υφιστάμενους ειδικευόμενους ιατρούς. 
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