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Ερώτηση:  7537/10-07-2018 

 

 Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 7537/10-07-2018 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των 

Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊκούρας, με θέμα: «Λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας 

Λαμίας» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   

• Σχετικά με το 1
ο
 ερώτημα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στις υπ’ αριθμ. 222/25-06-2015, 

721/22-11-2016 και 201/19-04-2017 έγγραφες απαντήσεις μας επί των αντίστοιχων ερωτήσεων 

3238/05-06-2015, 611/24-10-2016 & 3665/22-02-2017 του ως άνω Βουλευτή, για την προσωρινή 

κάλυψη των αναγκών του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, έως ότου 

ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων με τακτικό προσωπικό, το 

Υπουργείο μας προβαίνει, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Προϊσταμένων των ενδιαφερόμενων 

Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, μετά την αυτοδίκαιη λήξη 

της τελευταίας σύμβασης υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, την 14-08-2016, 

ουδέποτε μας υπεβλήθη αίτημα της Προϊσταμένης αυτής για την έγκριση νέας πρόσληψης.  

Εντούτοις, προκειμένου να καλυφθούν, έστω και παροδικά, οι επιτακτικές ανάγκες της εν 

λόγω Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο μας ενέταξε στον προγραμματισμό προσλήψεων 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2018 και την πλήρωση μίας (1) 

θέσης ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας                                                    

(αριθ. 9456/08-02-2018 αίτημά μας προς τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και Οικονομικών), η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./165/6152/30-05-2018 

απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως  ισχύει.  
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Κατόπιν αυτών, έχουμε ήδη προβεί στη σύνταξη του σχεδίου της σχετικής προκήρυξης 

(ΣΟΧ 5/2018) και στην αποστολή του, από 05-07-2018, στο Α.Σ.Ε.Π. προς έγκριση και, αμέσως 

μόλις μας επιστραφεί εγκεκριμένη, θα προχωρήσουμε στη δημοσίευσή της, προκειμένου να 

εκκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.  

• Σχετικά με το 2
ο
 ερώτημα που αναφέρεται στην πλήρωση της μίας (1) κενής οργανικής 

θέσης του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, εντός του τρέχοντος 

έτους, σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη σταλεί το αριθ. 41528/30-05-2018 αίτημά μας προς το Α.Σ.Ε.Π. 

για την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης τακτικού προσωπικού, στην οποία θα περιλαμβάνεται και 

μία θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων.  Έως σήμερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 

έκδοσης της προκήρυξης από την ανωτέρω, καθ’ ύλην αρμόδια, ανεξάρτητη αρχή. 
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