
          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. 

 ΤΜΗΜΑ Γ 

                Αθήνα     14  -07 -2015 
 
                Αριθ. Πρωτ.Α2γ/ΓΠ. οικ.53039 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας   : 10433 Αθήνα 
Πληροφορίες          :  Γ.∆ηµητράκου                              
Τηλέφωνο   :  2132161026 

Προς: Όλες τις ∆.Υ.Πε της χώρας. 

(Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι φορείς 

και οι µονάδες αρµοδιότητάς σας). 

           

 

ΘΕΜΑ : « Ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου » 

Σας ενηµερώνουµε για την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τους ιατρούς υπηρεσίας 
υπαίθρου ,επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4238/14 (ΦΕΚ 38 Α), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270 Α) και ισχύει, έχετε στην 
αρµοδιότητάς σας τα Π.Ε.∆.Υ. - Κέντρα Υγείας και τα Π.Ε.∆.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία που 
έχουν ενταχθεί στην οργανωτική σας δοµή για τα παρακάτω θέµατα που αφορούν:  
α.  στην τοποθέτηση  
β.  στην παράταση της θητείας   
γ.  στις άδειες   
δ.  στο ωράριο   
ε.  στις εφηµερίες   
στ. στα έξοδα µετακίνησης   
ζ.  στη µισθοδοσία  
η. στις αποσπάσεις και  
θ. στη σίτιση  
και διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 
Α)  του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 (ΦΕΚ 252 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Β)  των άρθρων 7,8,9 και 118 του Ν.4316/14 (ΦΕΚ 270 Α), 
Γ)  της παραγράφου 1ν του άρθρου 43 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118 Α) 
∆) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 131/87 (ΦΕΚ 73 Α) που αφορά στην 24ωρη 
ετοιµότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα άγονα Γενικά Νοσοκοµεία, Π.Ε.∆.Υ. – Κέντρα Υγείας και 
Π.Ε.∆.Υ. – Περιφερειακά ιατρεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ίδιου Π.∆. και στα 
χαρακτηρισµένα άγονα σύµφωνα µε τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις  
Ε) των άρθρων 6,7,8,9,13 του ν. 2685/99 ( ΦΕΚ 35 Α), του άρθρου 9 του ν. 3833/10  
(ΦΕΚ 40 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 27 του Ν.4024/11 (ΦΕΚ  226 Α). 
Οι σχετικές εγκύκλιοι και Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου όσον αφορά στα έξοδα 
µετακίνησης  επισυνάπτονται. 
Στ) της περ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Β του Ν. 4024 /11 (ΦΕΚ 226 
Α)  
Z) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963 /91 ( ΦΕΚ 138 Α) 
Η) του άρθρου 25 του Ν. 2082/92 ( ΦΕΚ 158 Α) σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 
5 του Ν. 2194/94 ( ΦΕΚ 34 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  µε το άρθρο 2 του Ν. 
4238/14  
Επιπλέον παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε εγγράφως  για τον τόπο διεξαγωγής της 
ορκωµοσίας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου  προκειµένου να αναφέρεται στις αποφάσεις 
πρόσληψής τους.        

ΑΔΑ: 64ΚΞ465ΦΥΟ-ΠΞΚ



 
Παρακαλείσθε επίσης να µας ενηµερώνετε έγκαιρα: α) για τις κενές θέσεις που προκύπτουν µετά 
από παραίτηση  ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου,  β) για τις  κενούµενες θέσεις πέντε µήνες πριν τη 
λήξη της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και  γ) για τις θέσεις των Γενικών ιατρών  που 
κενώνονται λόγω παραίτησης και  µετά την παρέλευση ενός µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησής τους, προκειµένου να συµπεριλαµβάνονται έγκαιρα στις προκηρύξεις της υπηρεσίας 
µας. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  

                                                                                                          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

      

Συνηµµένα: Σελίδες 19 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 4.∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τµήµα Γ΄(3) 
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