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Θ Ε Μ Α :  «Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης έργου » 

Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/1-3-12 τ.Α’ ) 

αναφέρουν ότι: «Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λήξασες εντός του 2012 

συμβάσεις έργου ιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, 

παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών». 

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, 

καλούνται οι Δ/ντές των Μονάδων που έχουν υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ενός 

έτους με ιατρούς / οδοντιάτρους οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2012, όταν θα λήγουν να 

παρατείνουν τις συμβάσεις αυτές για χρονικό διάστημα 12 μηνών υπογράφοντας τη σχετική 

παράταση σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα. 

Επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις ιατρών – οδοντιάτρων που έληξαν εντός του έτους 

2012, η σύμβαση (παράταση) ισχύει και σε αυτή την περίπτωση από την ημερομηνία 

υπογραφής της και για 12 μήνες, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. 

Το πρωτότυπο της σύμβασης αυτής θα σταλεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Διοίκησης Ιατρικού Προσωπικού-. 

Συν/να:   Ένα (1) φύλλο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                (Υπόδειγμα Σύμβασης) 

                                                                               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ   

      

 
                  

                                      
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 
Εθνικός 
Οργανισμός 
Παροχής 
Υπηρεσιών 
Υγείας 
 

                        
 
                      
 
 

                       
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                  

& ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                           

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                        

Ταχ.  Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 39 – 151 23 Μαρούσι         

Πληροφορίες : Αικ/νη Κασσωτάκη                                      

Τηλ. : 210 68.71.704                       

FAX : 210 68.71.789                                                               

 
 
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΑΔΑ:Β44ΥΟΞ7Μ-ΝΘΟ 

Αθήνα,    13    -    03    -     2012 

 
 
Αριθμ. Πρωτ.:               Βαθμός Προτεραιότητας  
Γ32/ 38 /οικ. 9841       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
                             
ΠΡΟΣ : 
1) Δ/νσεις & Υπηρεσίες της Διοίκησης 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
2)Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
3)Υγειον. Υπηρεσίες των Υποκ/των του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ 
4)Υγειονομικά Κέντρα & λοιπές Υπηρεσίες 
Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ              ΑΔΑ:Β44ΥΟΞ7Μ-ΝΘΟ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 13 του Ν. 4052/2012  

(άρθρο 27 παρ. 5 Ν.3232/2004, άρθρο 10 Ν. 3302/2004, άρθρο 37 παρ.  9  

Ν. 3518/2006, Ν. 3846/2010 ). 

 

       Στην ……………………………… …….     (έδρα) , σήμερα ………. - ……… - ………. 2012,   

μεταξύ των: 

Α)          κ.  ………………………………………………………………………………………………... 

Διευθυντ………. τ….    Μονάδος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ………………………………………… που 

ενεργεί σύμφωνα με το Γ32/……./οικ…………./…  - 03 - 2012 έγγραφο του Προέδρου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 

41/1-3-12- τ. Α΄) 

Β) του/της  κ. ………………………………………………………………………………………… 

Ιατρού / οδοντιάτρου ……………………………………………………………………………………. 

κατοίκου ………………………………………………………, με Α.Φ.Μ …………………………….. 

Α.Μ.Κ.Α ……………………………………….. και αριθμό μητρώου Τ.Σ.Α.Υ……………………….. 

και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και ο ιατρός / οδοντίατρος, που επιθυμεί να συνεχίσει το έργο της 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών,   

Συμφώνησαν, 

την παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου, με τους ίδιους όρους,  προϋποθέσεις και  

αμοιβή, της από ……………………………. (ημερομηνία υπογραφής) καταρτισθήσας σύμβασης 

που έληξε και για χρονικό διάστημα 12 μηνών (από υπογραφή της παρούσας), με τη 

συμπλήρωση του οποίου λήγει αυτοδικαίως, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις,  

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε εις τριπλούν. 

 Το πρωτότυπο αυτής θα σταλεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ , Δ/νση Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα αντίγραφο θα παραμείνει στη Μονάδα και ένα αντίγραφο θα δοθεί 

στην συμβαλλόμενο γιατρό/ οδοντίατρο. 

 

   Ο ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΣ                                                             Ο / Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ……………. 

ΙΑΤΡΟΣ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 


