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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα, 20  /  9   /2019                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Αρ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.66845            

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.                       

                   

Ταχ. Δ/νση     :  Αριστοτέλους 17                                     ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών 

Ταχ. Κώδικας :  10433                                                     

Πληροφορίες  : Π.Σέρρα                                             

Τηλέφωνo      :  2132161225                                        

Fax                :  213-2161906                                                   

 

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μεταταχθέντων στον κλάδο ιατρών και 
οδοντιάτρων   Ε.Σ.Υ. (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ 
Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Οδοντιάτρων). 

Σχετ.: α) το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» 

β) η με αριθμ.54713 (ΦΕΚ 3105/Β/2-8-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη.» 

γ) η με αριθμ.Α1α/οικ.59426 (ΦΕΚ 578/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-8-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας». 

δ) η με αρ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.37743/21-5-2019 (ΑΔΑ:6ΛΥΑ465ΦΥΟ-1ΞΒ) εγκύκλιός μας. 

 

   Σε συνέχεια της ανωτέρω (δ) σχετικής και κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων που δέχεται η 

Υπηρεσία μας αναφορικά με την προβλεπόμενη από το άρθρο 135 παρ.2 του ν.4600/2019 

αναγνώριση προϋπηρεσίας μεταταχθέντων στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων  Ε.Σ.Υ. 

(πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ 

Οδοντιάτρων), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

-Η ως άνω προβλεπόμενη αναγνώριση προϋπηρεσίας αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

πρώην υπαλλήλους Υπουργείων, που ανήκαν στους κλάδους Π.Ε. Ιατρών, Π.Ε. Ιατρών 

Ειδικοτήτων και Π.Ε. Οδοντιάτρων, οι οποίοι μετατάχθηκαν με βάση την περίπτωση α΄ του 

άρθρου 23 παρ.4 του ν.3370/2005 και όχι τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στον κλάδο 
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ιατρών Ε.Σ.Υ. με βάση τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 23 παρ.4 του ν.3370/2005, 

όπως ισχύει. 

   Διευκρινίζεται ότι πρώην υπάλληλοι  των κλάδων Π.Ε. Ιατρών, Π.Ε. Ιατρών Ειδικοτήτων 

και Π.Ε. Οδοντιάτρων, οι οποίοι υπηρετούσαν ως εκπαιδευτικοί σε Ε.Π.Α.Λ. και 

μετατάχθηκαν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 23 

του ν.3370/2005, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, θεωρούνται υπάλληλοι του Υπουργείου 

Παιδείας  και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι οι σχολικές μονάδες υπάγονται στις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίες με τη σειρά τους είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 3 του ν.4547/2018).  

   -Ο χρόνος που θα προσμετρηθεί για τη βαθμολογική εξέλιξη των ως άνω μεταταχθέντων 

ιατρών και οδοντιάτρων θα υπολογιστεί όπως περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 38 του 

ν.4368/2016. 

   Επαναλαμβάνουμε ότι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των 

νοσοκομείων ή των Δ.Υ.ΠΕ. οφείλουν να προβούν στην κατάταξη των ανωτέρω ιατρών και 

οδοντιάτρων  σε βαθμό, σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, κατά τη διαδικασία της 

παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4368/2016. Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν 

έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 4 περ.Θγ΄ του ν.3754/2009. 

   Οι Δ.Υ.Πε. παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν στους οικείους ιστότοπους. 

 

                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.Όλες τις Δ.Υ.Πε. 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την  

παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους φορείς 

της αρμοδιότητάς τους) 

2.ΕΚΑΒ 

3.ΝΙΜΤΣ 

4.ΚΕ.Σ.Υ. 

  Γραμματεία Ειδικού Πενταμελούς Συμβουλίου 
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5.Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

  Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντου 

Τ.Κ.10675 

6.Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

  Θεμιστοκλέους 38 

  Τ.Κ.10678 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο Υφυπουργού 

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης  

Υπηρεσιών Υγείας 

4.Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.- 

Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
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