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Εχοντας υπόψη: 
 

1. Tις διατάξεις  

α. της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 ( ΦΕΚ 134 Α)  

β. του Π.Δ 106/2014 « Οργανισμός του Νοσοκομείου» ( ΦΕΚ 173 Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

γ. του Π.Δ 24/2015 « Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ( ΦΕΚ 20 Α) 

2.  Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ.137/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση « Αντικατάσταση 

της Α9γ/38800/98 ( ΦΕΚ 1232 τ.Β) απόφασης « ως προς τον τρόπο, 

διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και 

καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα 

Νοσοκομεία» ( ΦΕΚ 27/2015 Β ) 

      3. Την αριθμ. Υ104/2-3-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό  του Γεωργίου» ( ΦΕΚ 309 Β) 

    4.   Τις αυξημένες ανάγκες των Νοσοκομείων της χώρας σε ιατρικό προσωπικό 

 

 
Προς: Tους Διοικητές  
των Υγειονομικών Περιφερειών  
της χώρας 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένες τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες 

στελέχωσης των  Νοσοκομείων της χώρας από ιατρικό προσωπικό, όπως αυτές μας 

γνωστοποιούνται επανειλημμένα από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς και με σκοπό την διασφάλιση της απόλυτης  προστασίας της 

δημόσιας υγείας, μέσω της παροχής αποτελεσματικής νοσοκομειακής περίθαλψης 

στους πολίτες, καθίσταται επιτακτική η χορήγηση παράτασης των συμβάσεων των 

ειδικευομένων ιατρών, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους και αποδοχής του, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του 3580/2007(ΦΕΚ 134 Α΄ 18-6-2007). 

Ειδικότερα και στις  περιπτώσεις που  με τη λήξη της θητείας του ειδικευομένου 

ιατρού  παραμένει κενή η οργανική του θέση, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερομένου ειδικευόμενου ιατρού, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο 

του οικείου νοσοκομείου, να παραμείνει σε αυτήν και μετά τη λήξη της σύμβασής του 

με το νοσοκομείο, με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον 

επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. με αποτέλεσμα  

την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την απρόσκοπτη παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών  

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό να  διασφαλιστεί η   αδιατάρακτη και συνεχής 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα  Νοσοκομεία της επικράτειας στους πολίτες και 

να μειωθούν οι κίνδυνοι που απειλούν  τη δημόσια υγεία και την υγεία του καθενός 

ατομικά, από την πιθανή υποστελέχωση νοσοκομειακών μονάδων στη χώρα. 

Παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε, άμεσα, την παρούσα στους Διοικητές των 

Νοσοκομείων της Υγειονομικής σας Περιφέρειας. 
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