ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σχετικά με τις μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού τη χρονική περίοδο από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022,
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Οι Δ.Υ.Πε. αναρτούν τον πίνακα (συνημμένο 1.), στον οποίο εμφανίζονται οι
ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ανά δομή παροχής υπηρεσιών
υγείας και υγειονομική περιφέρεια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.
2. Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης ανά μετακινούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον ένα (1) μήνα. Αν η μετακίνηση έχει μικρότερη διάρκεια από τον ένα (1) μήνα, η
κατωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.
3. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης θα χορηγείται αποζημίωση, πλέον των
καταβαλλόμενων αποδοχών, ανά μετακινούμενο, α) για το ιατρικό προσωπικό ποσού
ύψους 1.500 € τον μήνα και β) για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ποσό ύψους
1.000 € τον μήνα. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη
φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα δεν
υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ
παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο
αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, όπως αυτό καθορίζεται
στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 και το νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
4. Η ανωτέρω αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η
αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της
μετακίνησης, θα καταβάλλονται από τους φορείς υποδοχής.
5. Αίτηση δύναται να υποβάλει: α) Υπηρετούν ιατρικό προσωπικό κλάδου ΕΣΥ όλων
των βαθμών και επικουρικοί ιατροί, β) Υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό όλων των
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κατηγοριών και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, γ) Υπηρετούν λοιπό προσωπικό
της κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
και επικουρικό λοιπό προσωπικό.
6. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και email), την οποία αποστέλλουν με
ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική για τον σκοπό αυτό ηλεκτρονική διεύθυνση στη
Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική
διεύθυνση της υπηρεσίας προέλευσης. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται:
α) προτιμώμενη δομής υγείας, στην οποία αιτείται να μετακινηθεί, σύμφωνα με τον
αναρτημένο πίνακα.
β) προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.
7. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση της
ανωτέρω διαδικασίας ανά υγειονομική περιφέρεια είναι οι εξής:
1η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@1dype.gov.gr
2η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@2dype.gov.gr
3η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@3ype.gr
4η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@4ype.gr
5η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@dypethessaly.gr
6η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@dypede.gr
7η Υγειονομική Περιφέρεια: metakiniseis@hc-crete.gr
8. Οι Δ.Υ.Πε. των υπηρεσιών υποδοχής θα πρωτοκολλούν αυθημερόν τις αιτήσεις και
θα προβαίνουν άμεσα σε ενέργειες για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των
υπηρεσιών προέλευσης.
9. Οι αποφάσεις μετακίνησης μετά την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Δ.Υ.Πε. υποδοχής στους ενδιαφερόμενους,
στην Δ.Υ.Πε. προέλευσης και στους φορείς μετακίνησης.
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Προσοχή στα σχόλια στην 6η και 7η Υ.Πε.
Η απρόσκοπτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στα ανωτέρω θα
συμβάλει στην ενίσχυση των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες και στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας.

Από το γραφείο της
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
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