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ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 
του άρθρου 37 του Ν. 4368/2016». 

 

            Κατόπιν και ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
 

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368/2016, αποσκοπούν 

στην αποκατάσταση της βλάβης,  αποκλειστικά και μόνο, των ιατρών ΕΣΥ που 
καταF  τη μεταF θεσηF   τους,  κατ  ́εφαρμογηF  των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 
1759/88 όπως αυτός ισχύει,  δεν είχαν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις,  αλλά 
σε θέσεις  προσωποπαγείς.  

Διακρίνονται δε οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Όλες οι θέσεις των ιατρών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των 
εδαφίων (1) και (2) της παρ. 4 του Ν. 4368/16 θεωρούνται οργανικές θέσεις 
από την ημερομηνία μετάθεσης των ιατρών σε αυτές. Για την ένταξη και 
κατάταξη των  ιατρών στις εν λόγω θέσεις,  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 

Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, αναρτητέα στο διαδίκτυο. 
Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί  διαπιστωτικές /  διοικητικές 

πράξεις και αφορούν σε ιατρούς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις των  
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368/2016,  με περιεχόμενο 

διάφορο από τις προβλεπόμενες εκ του νέου νόμου όμοιες, θα πρέπει να 
προβείτε στην έκδοση Διαπιστωτικών Πράξεων,  αναρτητέων στο διαδίκτυο, 
στο κείμενο των οποίων: 

1. θα ανακαλούνται οι εκδοθείσες πράξεις   και  

2. ταυτόχρονα θα διαπιστώνεται ότι οι ιατροί, οι  οποίοι  εμπίπτουν στις 
προϋποθέσεις των  διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 
4368/2016,  εντάσσονται σε  θέσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του εν 
λόγω Νόμου θεωρούνται οργανικές από την ημερομηνία μετάθεσης 

των ιατρών.   
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Ευνόητο είναι ότι,  οι τυχόν «κενούμενες» πλέον οργανικές  θέσεις στις οποίες 
είχαν τοποθετηθεί εν τω μεταξύ οι ιατροί,  θα πρέπει να  παραμείνουν κενές έως 
την πλήρωσή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα πρέπει να μας 
γνωστοποιηθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που 
προστιFθενται στις υφισταF μενες θεFσεις κατ  ́ εφαρμογηF  του νεFου νοF μου, αναF  

νοσοκομείο και κατά ειδικότητα. 
 

β) Τέλος, οι διατάξεις του εδάφιου (3) της παρ. 4 του Ν. 4368/16, ρυθμίζουν 
αποκλειστικά θέματα ιατρών που αν και κατείχαν το βαθμό του Διευθυντή την 

11/03-2009 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3754/09), δεν κατέστησαν 
Συντονιστές Διευθυντές διότι δεν είχαν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις αλλά 
σε θέσεις προσωποπαγείς. Οι εν λόγω ιατροί καθίστανται Συντονιστές 
Διευθυντές, αναδρομικά από την ίδια ημερομηνία με διαπιστωτική πράξη του 

Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου,  αναρτητέα στο διαδίκτυο,  μέχρι την 
αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο. 

 

        Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
          

         
                  Π. ΠΟΛΑΚΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ        

1. Γρ. κ. Υπουργού 

2. Γρ. κ. Αν. Υπουργού 
3. Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 
5. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ 

Τμήμα Α  ́
6. Δ/νση Ανάπτυξης Μον. Υγείας       

ΤμηF μα Α  ́(3)  
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