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           ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

       
ΘΕΜΑ: 

 
«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της 
υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». 

 
 
 
 
 

        ΄Εχοντας υπόψη: 

  

1.Τις διατάξεις: 
α. των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 « Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και 
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 217 Α) 
β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/88 « Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, 
βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 50 Α) 

 

     γ. της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του  Ν.2646/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α)  
δ. του άρθρου 22 του Ν. 3409/05 « Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 273 Α) , 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 3569/07  «Συνεταιρισµοί  
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας» ( ΦΕΚ 122 Α) 
ε. του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο µισθολόγιο-
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α) 
στ. των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 28 το Ν. 4025/11 « Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης , Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 228 
Α), 
ζ. των παραγρ.1,4,5 του άρθρου 22 του Ν.4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α)                                                                                                                                                       
η. του Ν.∆ 67/1968 « Περί λήψεως µέτρων για την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών της 
υπαίθρου» ( ΦΕΚ 303 Α) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                                                                                                                                 

 

   θ. του Π. ∆ 95/00 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α) 
ι. του Π.∆.85/12  «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών»  (ΦΕΚ 141 Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 

    
2. Την αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α), όπως αυτή παρατάθηκε µε την  αριθµ.35/19-12-
2013 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α) 
3. Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 62940/26-5-2006 Υπουργική Απόφαση « Συµπλήρωση της αριθµ. 
Υ10γ/οικ. 126893/2002 (ΦΕΚ 1628 Β) απόφασης µε θέµα « Καθορισµός κριτηρίων διορισµού 
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  14. Τον πίνακα των αποτελεσµάτων                                         

  

                                                             
 
 

  Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Προσλαµβάνουµε τους παρακάτω ιατρούς για την εκπλήρωση της δωδεκάµηνης 
υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, σε προσωρινή θέση που συστήνεται µε την απόφαση 
αυτή και µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ο γιατρός υπηρετεί υποχρεωτικώς τον 
πρώτο µήνα της προβλεπόµενης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου,  µε ισόχρονη 
τοποθέτηση, στο τµήµα του Παθολογικού και Χειρουργικού Τοµέα του Νοσοκοµείου στο 
οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) ή το Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) (όπου τοποθετείται 
για εγκατάσταση σε πλοίο προς εξυπηρέτηση συγκεκριµένης ακτοπλοϊκής γραµµής, 
ανεξάρτητα εάν το τµήµα είναι αναγνωρισµένο). 

 

 

1 ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (για πρώην ΓΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ) 

ΚΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-
ΣΤ 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
2 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (για πρώην ΓΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ) 

ΚΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-
∆ 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 703 Β) 
4. Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 46434/12-4-2007 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εµπορικής Ναυτιλίας « Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθµ. 
Υ10γ/οικ.64899/30.5.2006 κοινής υπουργικής απόφασης» ( ΦΕΚ 642 Β) 
5.  Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 46441/12-4-2007 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εµπορικής Ναυτιλίας « Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ  αριθµ. Υ10γ/οικ. 
64905/30.5.2006 κοινής υπουργικής απόφασης» ( ΦΕΚ 642 Β) 
6. Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 95770/20-10-2008 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής « Τροποποίηση της υπ αριθµ. 
Υ10γ/οικ. 64899/30.5.2006 κοινής υπουργικής απόφασης « Εφαρµογή απαιτήσεων για τη 
διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ( Αγροτικών ) σε πλοία « ( ΦΕΚ 785/2006 τ. Β)» (ΦΕΚ 
2340 Β) 
7. Την αριθµ 18757/31-01-2011 Υπουργική απόφαση « Τρόπος , διαδικασία  και καθορισµός 
κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 
311 Β )   
8. Την αριθµ.Υ10γ/οικ.135825/11 Υπουργική απόφαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της 
µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας 
υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β)  
9. Η αριθµ.∆Υ (3-4)α /ΓΠ 15190/11-2-2013 Υπουργική Απόφαση «Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 
∆Υ(3-4)α ΓΠ οικ.101626/18-10-2012 (ΦΕΚ 2967/Β/12) υπουργικής απόφασης περί µεταβίβασης 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 348 Β ) 
10. του άρθρου 2 του Ν.4238/14«Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.),αλλαγή 
σκοπού  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ (38 Α) 
11. Τα σχετικά έγγραφα των Nοσοκοµείων µε τις κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου   
12. Την αριθµ.πρωτ.Υ10γ/ΓΠ οικ.322/03-01-2014 προκήρυξη της υπηρεσίας µας 

 13. Τις αιτήσεις των γιατρών.  

Α/Α Ονοµα-Επώνυµο Εποπτεύον Νοσοκοµείο 
Θέση που 
καταλαµβάνει Νοµός  
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ΛΑΖΑΡΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (για πρώην ΓΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ) 

ΚΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- 
Α 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

4 ΤΟΥΤΟΥΝΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (για πρώην ΓΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ) 

ΚΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- 
Β 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οι ανωτέρω ιατροί για κάλυψη των κενών που δηµιουργούνται από την απουσία των 
προσλαµβανοµένων και υπηρετούντων διαχρονικά, ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στα 
πλοία της ακτοπλοΐας. 

  
 
 
 
5 

 
 
 
ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 
 
 
ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΙ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΑΣ-
ΠΛΟΙΟ – Β  
(Για γραµµές που 
συνδέουν 
ηπειρωτικούς 
λιµένες µε τα νησιά 
Λήµνο και Άγιο 
Ευστράτιο) 

 
 
 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
 
2. Η τοποθέτηση των ως άνω ιατρών γίνεται στο πλοίο που εκτελεί δροµολόγια αποκλειστικά στην 
αναφερόµενη ακτοπλοϊκή γραµµή. Αν τέτοια πλοία δεν υπάρχουν, οι ιατροί τοποθετούνται  σε πλοίο 
που εκτελεί δροµολόγιο στις γραµµές αυτές, ανεξαρτήτως αν προσεγγίζουν ή προεκτείνουν τον πλου 
σε λιµένες άλλης γραµµής. Στην περίπτωση που σε µία γραµµή δραστηριοποιούνται περισσότερα του 
ενός πλοία, ο γιατρός τοποθετείται κατά σειρά προτεραιότητας στο πλοίο µε τη µεγαλύτερη 
χωρητικότητα σε επιβάτες, στοιχεία που προκύπτουν κατά τον χρόνο της τοποθέτησης του γιατρού 
στη γραµµή λαµβάνοντας υπόψη το θερινό πιστοποιητικό ασφάλειας αυτών. 
Ο γιατρός παραµένει στο πλοίο, που αρχικά τοποθετήθηκε, έστω και αν στη συνέχεια δροµολογηθεί 
πλοίο στη γραµµή µε µεγαλύτερη χωρητικότητα, το οποίο δεν είναι στελεχωµένο µε γιατρό. 
3. Η τοποθέτηση του γιατρού στο πλοίο γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                           
Αν στη γραµµή για την οποία αρχικά διατέθηκε κάθε γιατρός δεν υπάρχει διαθέσιµη θέση, ο γιατρός 
τοποθετείται σε πλοίο άλλης γραµµής. 
4. Η τοποθέτηση γιατρού, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε πλοίο διαφορετικό αυτού στο οποίο 
αρχικά τοποθετήθηκε, γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ,  όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 
α) Όταν το πλοίο διακόψει πρόσκαιρα τα δροµολόγιά του για εργασίες ετήσιας επιθεώρησης. 
β) Όταν το πλοίο διακόψει οριστικά τα δροµολόγιά του. 
γ) Όταν το πλοίο τροποποιήσει οριστικά τα δροµολόγιά του, και το µέγιστο εκτελούµενο δροµολόγιό 
του δεν υπερβαίνει τα 120 ναυτικά µίλια. 
 δ) Όταν το πλοίο µεταδροµολογηθεί σε άλλη γραµµή. 
Στην ως άνω (α) περίπτωση ο ιατρός τοποθετείται προσωρινά και µέχρι την επανέναρξη των 
δροµολογίων του αρχικού πλοίου στο αµέσως επόµενο, µεθεπόµενο κλπ. Πλοίο µε βάση τον αριθµό 
επιβατών που δραστηριοποιείται στην ίδια γραµµή και δεν είναι στελεχωµένο µε γιατρό. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο πλοίο, καθώς και στην περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής 
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των δροµολογίων για άλλο λόγο, η διάθεση του γιατρού στο πλοίο αναστέλλεται και ο γιατρός 
επιστρέφει και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη θέση του Κέντρου Υγείας ή του 
Περιφερειακού Ιατρείου, όπου και η τοποθέτησή του. Η επάνοδος του γιατρού στο πλοίο γίνεται 
άµεσα, µε ειδοποίηση έναρξης των δροµολογίων από το Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                             
Στις ανωτέρω (β), (γ) και (δ) περιπτώσεις ο γιατρός τοποθετείται στο αµέσως επόµενο πλοίο µε βάση 
τον αριθµό επιβατών που δραστηριοποιείται στην ίδια γραµµή και που δεν είναι στελεχωµένο µε 
γιατρό. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο πλοίο ο ιατρός τοποθετείται σε πλοίο άλλης γραµµής από την 
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.                                                             
5. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης γιατρού σε άλλο πλοίο άλλης γραµµής, σύµφωνα µε τις ως άνω 3 
και 4 παραγράφους, ο γιατρός επιστρέφει στη γραµµή για την οποία είχε αρχικά διατεθεί µε  
ειδοποίηση από την αρµόδια Υπηρεσία του ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                            
6. Ο ανωτέρω γιατρός έχει προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθεί στο Νοσοκοµείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που 

τοποθετούνται.(Οι µη υπόχρεοι της µηνιαίας προεκπαίδευσης γιατροί, προϋπόθεση να 
αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν). 
7. Το Νοσοκοµείο που εποπτεύει το Κ.Υ, ή το Π.Ι, όπου τοποθετείται κάθε γιατρός, 
υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο 
του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία µας και στο Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, στη ∆/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, οµοίως η Υπηρεσία αυτή να ενηµερώνεται για τις 
περιπτώσεις παραίτησης, ή παράτασης της θητείας ιατρού. 
8. Ο γιατρός υποχρεούται να επιβιβαστεί στο πλοία από τον πλησιέστερο στο Νοσοκοµείο λιµένα 
αµέσως µετά την εκπλήρωση της µηνιαίας εκπαίδευσής του, κατά την πρώτη προσέγγιση του 
πλοίου.  
9. Κατά την περίοδο της δωδεκάµηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο γιατρός δικαιούται 
κανονική άδεια δεκαπέντε (15) ηµερών. Η αίτηση για την χορήγηση της κανονικής άδειας 
υποβάλλεται από τον γιατρό στο Κέντρο Υγείας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
έναρξή της.Εφόσον το αίτηµα του γιατρού για χορήγηση κανονικής άδειας γίνει δεκτό, το οικείο 
Νοσοκοµείο ενηµερώνει την αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) αποστέλλοντας το σχετικό 
έγγραφο µε τηλεοµοιοτυπία και στη συνέχεια η αρµόδια  Υ.ΠΕ. ενηµερώνει µε τον ίδιο τρόπο την 2η 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία ορίζεται αρµόδια υπηρεσία για τον συντονισµό των ενεργειών 
για την κάλυψη των κενών που δηµιουργούνται  από την απουσία των γιατρών, που υπηρετούν στα 
πλοία µε µετακίνηση γιατρών, που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στο Κ.Υ. Σαλαµίνας. 
Επισηµαίνεται, ότι για την κατάρτιση του προγράµµατος των µετακινήσεων των γιατρών του Κ.Υ 
Σαλαµίνας και την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των κενών θέσεων, κρίνεται σκόπιµο ότι η αρµόδια 
υπηρεσία πρέπει να ενηµερώνεται δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη των κανονικών αδειών των 
γιατρών και συνεπώς οι ενέργειες των Κ.Υ, των Νοσοκοµείων και των Υ.ΠΕ  οφείλουν να είναι 
άµεσες. 
10. Με την διαδικασία, που περιγράφεται στην παράγραφο (9), χωρίς το χρονικό περιθώριο των 
δεκαπέντε ηµερών, αντικαθίστανται περιοδικά ο γιατρός, που υπηρετεί στα πλοία µε µετακίνηση 
γιατρών που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στο Κ.Υ. Σαλαµίνας και στις περιπτώσεις που:  
α) Χορηγηθεί αναρρωτική άδεια χρονικής διάρκειας άνω των πέντε (5) ηµερών, β) Απεργίας και γ) 
Όπου τα δροµολόγια των πλοίων είναι συνεχή, µακράς διαρκείας και ο χρόνος παραµονής τους σε 
λιµένα είναι ελάχιστος. Στην προκειµένη (γ) περίπτωση κάθε γιατρός, που υπηρετεί αποκλειστικά σε 
πλοίο δικαιούται α) µία (1) ηµέρα ανάπαυσης για κάθε συνεχόµενο επταήµερο, κατά το οποίο το 
πλοίο παρέµεινε σε λιµένα µικρότερο του οκταώρου για δύο φορές β) ∆ύο (2) ηµέρες ανάπαυσης για 
κάθε συνεχόµενο επταήµερο, κατά το οποίο το πλοίο παρέµεινε σε λιµένα µικρότερο του οκταώρου 
για µία φορά γ)τρεις (3) ηµέρες ανάπαυσης για κάθε συνεχόµενο επταήµερο, κατά το οποίο το πλοίο 
δεν παρέµεινε σε λιµένα καµία φορά τουλάχιστον για οκτάωρο. 
11. Σε περίπτωση, που οι προσωρινά κενές θέσεις και τα ισάριθµα αιτήµατα για κάλυψή τους 
ξεπερνούν τον αριθµό των γιατρών που υπηρετούν στο Κ.Υ Σαλαµίνας, αρµόδιος για την αξιολόγηση 
και την ικανοποίηση των σχετικών αιτηµάτων ορίζεται ο ∆ιοικητής της 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου.Για την προσωρινή κάλυψη κενών θέσεων και µέχρι την πρόσληψη – διάθεση νέων γιατρών 
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σε πλοία οι γιατροί του Κ.Υ Σαλαµίνας δύνανται µε απόφαση της 2ης Υ.Π.Ε. να τοποθετούνται στα 
πλοία. 
12. Σε περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής των δροµολογίων του πλοίου η διάθεση του γιατρού στο 
πλοίο αναστέλλεται και ο γιατρός προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Κ. Υ, ή το Π. Ι, όπου και η 
τοποθέτησή του. Το Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ γνωστοποιεί την διακοπή των 
δροµολογίων του πλοίου στο γιατρό, στην ∆ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του 
Υπουργείου Υγείας και στο αντίστοιχο Νοσοκοµείο, ο δε γιατρός παρουσιάζεται εντός τριηµέρου στο 
Νοσοκοµείο. 
13. Σε περίπτωση, κατά την οποία η πλοιοκτήτρια εταιρεία αντικαταστήσει το πλοίο της µε άλλο, ο 
γιατρός τοποθετείται στο νέο πλοίο. 
14. Με µέριµνα και δαπάνη των πλοιοκτητών διατίθενται στους γιατρούς για την ενδιαίτησή τους 
ατοµικές καµπίνες και τους παρέχεται σίτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου - δροµολογίου όπως 
αυτό ορίζεται  στην παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθµ.Υ10γ/οικ.64899/30.05.2006 Υπουργικής 
απόφασης (Φ.Ε.Κ. 785 Β΄). 
15. Οι γιατροί παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους επιβάτες και στο 
πλήρωµα του πλοίου καθ΄ όλη τη διάρκεια του πλου - δροµολογίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω απόφαση. 
16. Οι γιατροί οφείλουν αµέσως µετά την επιβίβασή τους στο πλοίο να ενηµερώνουν σχετικά τον 
Πλοίαρχο, ή τον αντικαταστάτη του. 
17. Σε περίπτωση µη επιβίβασης του γιατρού στο πλοίο ο Πλοίαρχος υποχρεούται να καταχωρήσει 
στο ηµερολόγιο γέφυρας σχετική εγγραφή, αντίγραφο της οποίας διαβιβάζεται µε τηλεοµοιοτυπία 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα στο οικείο Νοσοκοµείο στους αριθµούς των τηλεοµοιοτυπικών 
συσκευών, που αναφέρονται στον προσαρτώµενο στην παρούσα απόφαση πίνακα. 
18. Στο τέλος κάθε µήνα οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στα οικεία Νοσοκοµεία 
καταστάσεις, όπου θα αναγράφεται ο αριθµός των πλόων – δροµολογίων, που εκτέλεσε ο κάθε 
γιατρός καθώς και η χρονική τους διάρκεια, προκειµένου να καθοριστούν και να καταβληθούν οι 
αποδοχές τους. 
19. Οι γιατροί δύνανται να εκτελούν εφηµερίες στο πλοίο που έχουν διατεθεί, ή στο Κ.Υ, που έχει 
τοποθετηθεί, ή στο Κ.Υ, που ανήκει το Π.Ι, που έχουν τοποθετηθεί. 
20. Ο διοριζόµενος στην ανωτέρω θέση γιατρός αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/11) και η αποζηµίωση για τις εφηµερίες υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ίδιου νόµου. 
21. Τα Νοσοκοµεία υποχρεούνται πέντε µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του γιατρού να 
ενηµερώσουν εγγράφως την ∆ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας για 
την προκήρυξη των θέσεων που υπηρετεί και µετά τη λήξη της θητείας του να αποστείλουν στη 
∆ιεύθυνση Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, έγγραφο, όπου θα αναφέρονται 
όλες οι µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης κατά τη διάρκεια της θητείας του. 
22. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου δύνανται µε τη λήξη της θητείας τους να λάβουν,µετά 
από αίτησή τους,από το τµήµα Γ΄ της ∆/νσης Προσωπικού Ν.Π, βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας 
υπαίθρου. 
Η βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου είναι απαραίτητη για την έναρξη της άσκησης τους στη 
ειδικότητα και στη συµµετοχή τους στις εξετάσεις ειδικότητας προκειµένου να συνυπολογιστεί ο 
χρόνος στον απαιτούµενο χρόνο ειδίκευσής τους για απόκτηση ειδικότητας. 
Επιπλέον η παραπάνω βεβαίωση απαιτείται για το διορισµό σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ, για τη 
συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΑΥ και είναι απαραίτητη για τους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας 
υπαίθρου που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγρ.1,4,5 του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 (ΦΕΚ 
252/Α).   
23. Οι ιατροί απαιτείται,αν δεν είναι εγγεγραµµένοι σε Ιατρικό Σύλλογο,εντός µήνα από την 
ηµεροµηνία της τοποθέτησης τους να εγγραφούν σύµφωνα µε την παρ.16 του άρθρου 4 του 
Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α)    
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24. Οι πιστώσεις για την αµοιβή του διοριζόµενου γιατρού εγγράφονται από έτος 2011 µε µέριµνα 
του ΥΠ010/ΓΛΚ στον προϋπ/σµό του Υπουργείου Υγείας. 
       

 

 

 ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Υ.∆.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ   :    1862/11-4-2014 

 

        

 
                   
                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
        
     
               ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ  
 
 
        
 

 
 
 

         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
                   ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
        

        ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 

         
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 
∆/νση Προσωπικού Ν.Π. – Τµ. Γ΄ (1).              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:  
 
1.  A.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                 ∆/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 
                 185 10 Πειραιάς 

    1. Γρ. Υπουργού  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                             
    2. Γρ. Γ.Γ. Υγείας 
    3. ∆/νση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών 
        µε την παράκληση να ενηµερωθούν: 
      α. Η Ένωση Επιχειρήσεων 
            Ναυτιλίας 
        β. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
        γ. Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες & 
        δ. Οι Λιµενικές Αρχές 
        ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 
       4. Υ.Ν.Α.Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 
       5. ΥΠ.Α.Α.Ν/∆/νση  Μεταφορών-Τµήµα  
        Άγονων Γραµµών 
        Μικράς Ασίας 1, 811 00 Μυτιλήνη 

 
 B.  Υ.ΠΕ.  (µε απόδειξη) 
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2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  
Θηβών 46-48 Πειραιάς Τ.Κ. 18543 

    4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης  
Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη 

   
 
Γ.  

 
Νοσοκοµεία (µε απόδειξη) 
 
1. ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
    Τ.Κ. 65500 
2. ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
    (για πρώην ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ) 
    Τ.Κ. 18543  

    
  

∆. 
  

Γιατρούς (µε απόδειξη) 

1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τ.Κ. 18535 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
Ι.ΚΑΖΙΚΑ 11 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ –ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ 
Τ.Κ. 55132 
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ  

3. ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 
ΑΣΤΕΡΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Τ.Κ. 18900 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

4. ΤΟΥΤΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 40 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Τ.Κ. 11526 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

5. ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 
Τ.Κ. 64007 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
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