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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,
27 - 3 - 2020
Αριθ.Πρωτ.Γ4δ/Γ.Π.οικ.21094
ΠΡΟΣ:

1) Όλες τις Περιφέρειες
και Περιφερειακές
ενότητες της χώρας
2) Όλες τις Υγειονομικές
Περιφέρειες της χώρας
(με την παράκληση να
ενημερώσουν τα
νοσοκομεία ευθύνης
τους)
3) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
4) Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
5) Όλα τα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία της χώρας

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του
τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ
ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
68 Α΄)
Η αρ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.20028/22-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΠΓ465ΦΥΟ-2ΝΓ) εγκύκλιος

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας επισημαίνουμε
συμπληρωματικά τα κάτωθι:
1) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού των νοσοκομείων οφείλουν να προβούν σε
καταμέτρηση των κενών θέσεων των ειδικευομένων οποιασδήποτε ειδικότητας και σε
οποιονδήποτε Τομέα (Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό, Ψυχιατρικό), οι
οποίες είναι αδιάθετες και δεν πρόκειται να καλυφθούν στο προσεχές χρονικό
διάστημα από παρατασιακούς ειδικευόμενους ιατρούς ή από ιατρούς, οι οποίοι
βρίσκονται υπό διορισμό για ειδίκευση.
2) Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των
Περιφερειακών ενοτήτων, οφείλουν να ενημερώσουν τους ιατρούς των οποίων
εκκρεμεί η αίτησή τους στη λίστα αναμονής για ειδίκευση του νοσοκομείου τους –
τηρώντας στα πλαίσια του εφικτού τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων- για τη
δυνατότητα άμεσης ανάληψης της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ανώτατης
διάρκειας τεσσάρων μηνών.
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3) Λόγω των συγκεκριμένων αναγκών περίθαλψης ασθενών εξ αιτίας της διάδοσης του
κορωνοϊού Covid 19, κρίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν αρχικά ενδιαφερόμενοι ιατροί
από τις λίστες αναμονής της Εσωτερικής Παθολογίας, της Καρδιολογίας, της
Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας, της Ακτινολογίας και της Παιδιατρικής. Ωστόσο και
λόγω του κατεπείγοντος, όσοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων προσέλθουν από
μόνοι τους και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις, προηγούνται και
συνάπτουν άμεσα σύμβαση με τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
4) Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ανωτέρω υπάρχουσες κενές θέσεις από ιατρούς
των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να κληθούν ιατροί που βρίσκονται στη λίστα
αναμονής άλλων ειδικοτήτων του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή,
αυτονόητο είναι ότι οι ανωτέρω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα τμήματα
που επιβαρύνονται με αυξημένο φόρτο εργασίας και ανεξάρτητα από την ειδικότητα
της προτίμησής τους.
5) Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των νοσοκομείων, μέσω των οικείων Υ.ΠΕ., να
αποστείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων
στις οποίες θα προβούν ή έχουν ήδη προβεί κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Υφυπουργού Υγείας
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας
4. Γρ.
Προϊστ.
Γεν.
Δ/νσης
Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού Ν.Π.
Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών

