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Προς :

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 (Α'238)

Σχετ.: το υπ' αρ. πρωτ. 994/10.12.2021 έγγραφο του Γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας

Σε συνέχεια του άρθρου 32 του ν. 4855/2021 (Α' 238) «Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας 

σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» και του άρθρου δωδέκατου του ν. 4917/2022 (Α'67), 

με το οποίο παρατάθηκε η αναγραφόμενη ημερομηνία στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 

4865/2021 έως 31.12.2022, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4865/2017 προβλέπεται απαλλαγή από την εκπλήρωση της 

υπηρεσίας υπαίθρου για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική 

παθολογία ή στην πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση 

υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή, και δεν υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

2. Για την ταυτότητα του επιδιωκόμενου σκοπού, η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 (Α'238) 

εφαρμόζεται και στους ιδιώτες ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο ειδικότητας στην 

πνευμονολογία-φυματιολογία και την εσωτερική παθολογία σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (Ε.Σ.Υ.), χωρίς να έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας λόγω μη πραγματοποίησης της 

δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, και δεν υπηρετούν σε 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (argumentum a majori ad minus).

3. Ως εκ τούτου, οι ιατροί αυτοί δύνανται να πραγματοποιήσουν δωδεκάμηνη υπηρεσία σε 

νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., μετά από αίτηση που υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 σε μία από τις επτά (7) 

Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), σε συνέχεια της οποίας εκδίδεται απόφαση 

τοποθέτησης από τον Διοικητή της και υπογράφεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ανάμεσα στον ιατρό και το νοσοκομείο. Με τη συνεχόμενη, συμπεριλαμβανομένων λοιπών αδειών, 

πλην κανονικής, ολοκλήρωση της ανωτέρω δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι εν λόγω ιατροί θα λάβουν 

απαλλαγή από την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου.
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4. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης σε όποια ή 

όποιες ειδικότητες προστεθούν με την απόφαση του υπουργού υγείας της παρ. 6 του άρθρου 32 ν. 

4865/2021.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ως σχετικό αναφερόμενο έγγραφο του Γραφείου της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειές σας, προκειμένου να ενημερωθούν με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα κάθε Δ.Υ.Πε., οι 

ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας για τα παραπάνω, και να μεριμνήσετε 

για την απρόσκοπτη υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.ΠΕ.:

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΛΙΛΙΑΝ - ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ

Όλους τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (με την υποχρέωση να το κοινοποιήσουν αμελλητί 

στους φορείς αρμοδιότητάς τους)

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γραφείο κ. Υπουργού

Γραφείο κας Αναπληρώτριας Υπουργού

Γραφείο κας Υφυπουργού

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέα

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.
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