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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την χρονική διάρκεια και παράταση συμβάσεων των επικουρικών
ιατρών.
Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με την χρονική
διάρκεια και την παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών, σας γνωρίζουμε ότι:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του
ν.3580 (ΦΕΚ134/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 34 του ν.4325 (ΦΕΚ47/Α/2015) και το αρ.6 της Υπουργικής Απόφασης
Α2α/οικ.24317 (ΦΕΚ1005/Β/2016) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου-διαδικασία
τοποθέτησης επικουρικών γιατρών», η

χρονική διάρκεια της σύμβασης των

επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και πολυδύναμα
περιφερειακά ιατρεία, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι έως
και δύο (2) έτη.
β. Στους νομούς Αττικής (εξαιρουμένων των Κυθήρων) και Θεσσαλονίκης η διάρκεια
της σύμβασης είναι ένα (1) έτος. Η διάρκεια της σύμβασης στις άγονες, νησιωτικές,
προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική
Απόφαση Α2α/Γ.Π. οικ.42875 (ΦΕΚ1078/Α/2015) «Χαρακτηρισμός ως άγονων,
απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων
στους επικουρικούς ιατρούς», μπορεί να είναι έως και τρία (3) έτη.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της θητείας των επικουρικών ιατρών των οποίων οι
αποφάσεις τοποθέτησης εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας μέχρι και την 1η Απριλίου
2016, δεν μπορούν να τροποποιηθούν από ένα (1) έτος σε δύο (2) έτη.
γ. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 άρθρου 21

ν.3580

(ΦΕΚ134/Α/2007),

ν.4351

όπως

αυτή

αντικαταστάθηκε

παρ.3

άρθρο

34

(ΦΕΚ164/Α/2015), έως τρία (3) έτη μπορεί να είναι η διάρκεια της σύμβασης των
ιατρών που τοποθετούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες

Εντατικής

Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης, Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, στο ΕΚΑΒ
και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα
ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων της χώρας.
Η προαναφερόμενη διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Ιουνίου 2015, με
αποτέλεσμα να δίνει την δυνατότητα στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών
και των Νοσοκομείων να τροποποιήσουν αυτοδίκαια τις συμβάσεις των επικουρικών
ιατρών που εμπίπτουν σ’ αυτήν, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη
από τον προϋπολογισμό του φορέα.
δ. Οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων μπορούν με
απόφαση τους να παρατείνουν για ένα (1) έτος την θητεία των υπηρετούντων
επικουρικών ιατρών που έληξε η θητεία τους έως τις 30.09.2016, κατά τα οριζόμενα στο
αρ.52 παρ.7α του ν.4410 (ΦΕΚ141/Α/2016), όπως συμπληρώθηκε με το αρ.30 του
ν.4419 (ΦΕΚ174/Α/2016).
Επειδή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν προβλέπεται δυνατότητα
παράτασης των συμβάσεων που λήγουν μετά τις 30-9-2016, παρακαλούνται οι Υ.ΠΕ
μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpnp_a@moh.gov.gr συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα, με τις ανάγκες των
φορέων αρμοδιότητά τους. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον έγκαιρο
προγραμματισμό και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να μην
διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων και Μονάδων του ΠΕΔΥ.
Εξυπακούεται ότι οι επικουρικοί ιατροί των οποίων η θητεία λήγει μετά την 30η /9/2016,
μπορούν να επανεγγραφούν στους καταλόγους που τηρούνται σε κάθε Υ.ΠΕ μετά τη
λήξη της θητείας τους, ώστε να έχουν την δυνατότητα να επανατοποθετηθούν.
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