πγθξνηνύληαη πκβνύιηα γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξώλ ΔΤ
Διεςκπινίζειρ για ηη ζςγκπόηηζη Σςμβοςλίων για πλήπωζη θέζεων ιαηπών
κλάδος ΕΣΥ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 36 ηος ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α?), παπέσει εγκύκλιορ ηος ςποςπγείος Υγείαρ.
ΔΓΚΤΚΛΙΟ
Θέκα: «πγθξόηεζε πκβνπιίσλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξώλ θιάδνπ ΔΤ»
ρεη.: Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α?) «Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε
ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Με ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α?) αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο
πεξίπησζεο α? ηεο παξ. Θ? ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3754/2009 (ΦΔΚ 43 Α?), όπσο
ηζρύεη, γηα ηα
πκβνύιηα Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο ησλ λνζνθνκείσλ
(αξκόδηα γηα
ηηο θξίζεηο ζέζεσλ Δπηκειεηώλ Α? θαη Β?) θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν.4238/2014
(ΦΔΚ 38 Α?) γηα ηα πκβνύιηα Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ ησλ Γ.Τ.ΠΔ. (αξκόδηα γηα
ηηο θξίζεηο
ζέζεσλ όισλ ησλ βαζκώλ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη νδεγίεο θαη
δηεπθξηλήζεηο
γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ελ ιόγσ πκβνπιίσλ.
Α. πκβνύιηα Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο γηα ζέζεηο ηαηξώλ
θιάδνπ Δ..Τ. ησλ λνζνθνκείσλ
Α.1. Μέιε ησλ πκβνπιίσλ
Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο γηα
ζέζεηο
ηαηξώλ Δ..Τ. ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ηα εμήο:
1. Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, κε Αλαπιεξσηή ηνπ
ην
Γηεπζπληή ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ην λόκηκν
αληηθαηαζηάηε ηνπ, εθόζνλ είλαη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ.. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ζπληξέρεη
ε πξνϋπόζεζε απηή, αληηθαζίζηαληαη από ηνπο αξραηόηεξνπο ζε πξνϋπεξεζία ηαηξνύο
θιάδνπ Δ..Τ. ηνπ λνζνθνκείνπ.
3. Ο πληνληζηήο Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, κε Αλαπιεξσηή ηνπ ην λόκηκν
αληηθαηαζηάηε ηνπ, εθόζνλ είλαη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ.. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ζπληξέρεη
ε πξνϋπόζεζε απηή, αληηθαζίζηαληαη από ηνπο αξραηόηεξνπο ζε πξνϋπεξεζία ηαηξνύο
θιάδνπ Δ..Τ. ηνπ ηκήκαηνο. ην πκβνύιην Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο
πξνθεξύμεηο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θιηληθώλ, κνλάδσλ θαη εξγαζηεξίσλ ζπκκεηέρεη ν
αξραηόηεξνο ηαηξόο Δ..Τ. ηνπ ηκήκαηνο κε βαζκό Γηεπζπληή θαη αλ ειιείπεη απηόο,
ν
αξραηόηεξνο ηαηξόο Δ..Τ. ηνπ ηνκέα κε βαζκό Γηεπζπληή.

4. Γπν (2) Γηεπζπληέο, ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. πνπ ππεξεηνύλ ζε Ννζνθνκείν ηεο ίδηαο
κε ηελ
θξηλόκελε ζέζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη έρνπλ ηελ ίδηα κε ηελ θξηλόκελε
εηδηθόηεηα
θαη, επί ειιείςεσο, ηαηξνί ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο από άιιε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα,
κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο. Σα δπν απηά κέιε εθηεινύλ ρξέε εηζεγεηή.
Α.2. Οξηζκόο εηζεγεηώλ
Ωο εηζεγεηέο νξίδνληαη δπν (2) Γηεπζπληέο ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. νη νπνίνη
θιεξώλνληαη γηα θάζε θξίζε από ζρεηηθό θαηάινγν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα,
πνπ
ζπληάζζεη θαη δηαηεξεί ε νηθεία Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε
εηήζηα βάζε.
Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνπ εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκό
Γηεπζπληή, πνπ
ππεξεηνύλ ζηα Ννζνθνκεία ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ..
Ο Γηνηθεηήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο απεπζύλεη πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο
ζηνπο ηαηξνύο κε βαζκό Γηεπζπληή πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν
θαηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ εγγξάθσο εληόο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξώλ,
εάλ
επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά σο εηζεγεηέο. Η θιήξσζε γηα ηα δπν (2)
ηαθηηθά θαη
ηα δπν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε δηελεξγείηαη κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ δειώζεη
εγγξάθσο ην
ελδηαθέξνλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δειώζεηο ελδηαθέξνληνο, ε
θιήξσζε
δηελεξγείηαη κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηνπ σο άλσ θαηαιόγνπ ηεο ίδηαο κε ηελ
θξηλόκελε ζέζε
εηδηθόηεηαο. Ο νξηζκόο ησλ εηζεγεηώλ πξνθύπηεη από ην πξαθηηθό θιήξσζεο.
ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ Γηεπζπληέο ηεο ίδηαο κε ηελ θξηλόκελε
ζέζε εηδηθόηεηαο ζηελ νηθεία Γ.Τ.ΠΔ., ζα ρξεζηκνπνηνύληαη νη θαηάινγνη όκνξεο
Γ.Τ.ΠΔ. θαη
ζα αθνινπζείηαη ε σο άλσ αλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Ο θαηάινγνο όκνξεο Γ.Τ.ΠΔ.
θαη ε σο
άλσ αλαθεξόκελε δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξσζεί
ν αξηζκόο ησλ Γηεπζπληώλ ηεο ίδηαο κε ηελ θξηλόκελε ζέζε εηδηθόηεηαο ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ
δελ επαξθεί γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ
εηζεγεηώλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ν νξηζκόο ησλ εηζεγεηώλ γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ
Γηνηθεηώλ ησλ
δπν εκπιεθόκελσλ Τ.ΠΔ..
Η ζπκκεηνρή ζηα πκβνύιηα θξίζεσλ από ηνπο Γηεπζπληέο πνπ θιεξώλνληαη σο
εηζεγεηέο, είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζπληζηά θαζήθνλ, ηπρόλ δε αδηθαηνιόγεηε άξλεζε
επηζύξεη
ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο επίπιεμεο ή ηνπ πξνζηίκνπ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
Α.3. πγθξόηεζε πκβνπιίσλ

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνύ ησλ εηζεγεηώλ, κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τ.ΠΔ., γίλεηαη ε ζπγθξόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα θάζε
θξίζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α?). ηελ απόθαζε νξίδνληαη
όια ηα
ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ν
αλαπιεξσηήο
ηνπ. Σν Σκήκα Πξνζσπηθνύ ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θάζε Ννζνθνκείνπ
ελεκεξώλεη ηε
Γ.Τ.ΠΔ. γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κειώλ ηνπ
πκβνπιίνπ
(π.ρ. ζπληαμηνδόηεζε, απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο κε ηελ νπνία νξίζηεθε κέινο, θιπ)
πξνθεηκέλνπ
λα αληηθαηαζηαζνύλ, ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ
πκβνπιίνπ. Γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Α.2.
Έδξα ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ην Ννζνθνκείν πνπ πξνθεξύζζεη ηε ζέζε.
Β. πκβνύιηα Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο γηα ζέζεηο ηαηξώλ
θιάδνπ Δ..Τ. ησλ Γ.Τ.ΠΔ.
Β.1. Μέιε ησλ πκβνπιίσλ
Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ ? Κξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο γηα
ζέζεηο
ηαηξώλ Δ..Τ. ησλ Γ.Τ.ΠΔ. είλαη ηα εμήο:
1. Ο Γηνηθεηήο ηεο Τ.ΠΔ., σο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, κε Αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ
Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Τ.ΠΔ..
2. Σέζζεξηο (4) εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκό Γηεπζπληή ή Δπηκειεηή
Α?, κε
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κε ηελ θξηλόκελε ζέζε εηδηθόηεηα.
Β.2. Οξηζκόο κειώλ
Σα ηέζζεξα (4) κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη γηα θάζε θξίζε κε
θιήξσζε
από ζρεηηθό θαηάινγν πνπ ζπληάζζεη θαη ηεξεί ε νηθεία Γ.Τ.ΠΔ. θαη
επηθαηξνπνηείηαη ζε εηήζηα
βάζε. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο θιάδνπ Δ..Τ. ηεο
ίδηαο κε ηελ
θξηλόκελε ζέζε εηδηθόηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ βαζκό Γηεπζπληή θαη Δπηκειεηή Α? θαη
ππεξεηνύλ
ζηα Κέληξα Τγείαο, ηα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, ηα Πνιπδύλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία
θαη ηηο
απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ.. Ο νξηζκόο ησλ κειώλ πξνθύπηεη από
ην
πξαθηηθό θιήξσζεο.
Β.3. πγθξόηεζε πκβνπιίσλ θαη νξηζκόο εηζεγεηώλ
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνύ ησλ κειώλ, κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τ.ΠΔ., γίλεηαη ε ζπγθξόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα θάζε θξίζε,
ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α?). ηελ απόθαζε νξίδνληαη όια ηα
ηαθηηθά θαη

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ θαζώο θαη ν αλαπιεξσηήο
ηνπ. Η
Γ.Τ.ΠΔ. κεηά από νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κειώλ
ηνπ
πκβνπιίνπ (π.ρ. ζπληαμηνδόηεζε, απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο κε ηελ νπνία νξίζηεθε
κέινο, θιπ)
πξνρσξά ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηε Γξακκαηεία
ηνπ
πκβνπιίνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ
παξάγξαθν Β.2.
Έδξα ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε νηθεία Γ.Τ.ΠΔ..
Γπν (2) από ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ απηνύ νξίδνληαη σο εηζεγεηέο θαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά ηνπο κέιε νξίδνληαη σο αλαπιεξσηέο εηζεγεηέο, κε απόθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ
ηνπ πκβνπιίνπ.
Γ. Κξίζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηα πκβνύιηα
Γ.1. Δθθξεκείο θξίζεηο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ Δ..Τ. ησλ
Ννζνθνκείσλ
Κξίζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηα πκβνύιηα Πξνζιήςεσλ ? θξίζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ,
γηα
ηηο νπνίεο έρνπλ νινθιεξσζεί όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο (εηζεγήζεηο, ελζηάζεηο,
απαληήζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ) θαη νη εηζεγεηέο πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 36
ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α?), είλαη δειαδή Γηεπζπληέο ίδηαο κε ηελ θξηλόκελε ζέζε
εηδηθόηεηαο, νινθιεξώλνληαη κε ηνπο ίδηνπο εηζεγεηέο θαη ηηο ππάξρνπζεο εηζεγήζεηο
.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία μεθηλά από ηελ αξρή θαη εθαξκόδνληαη ηα σο
άλσ αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Α? ηεο εγθπθιίνπ.
Δηδηθά γηα ηηο ζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηα πκβνύιηα κεηά από αλαπνκπή γηα ηε κε
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4316/2014 (ΦΔΚ 270 Α?), νη θξίζεηο
νινθιεξώλνληαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2014 (ΦΔΚ
21 Α?), νη
νπνίεο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.
Γ.2. Δθθξεκείο θξίζεηο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ Δ..Τ. ησλ Γ.Τ.ΠΔ.
Σα πκβνύιηα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α?) (βι. παξάγξαθν Β? ηεο
εγθπθιίνπ) είλαη πιένλ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο γηα
ζέζεηο
εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ Δ..Τ. ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Ιαηξείσλ, ησλ
Πνιπδύλακσλ Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ησλ
Γ.Τ.ΠΔ..
Οη ζρεηηθνί θάθεινη εθθξεκώλ θξίζεσλ γηα ζέζεηο ησλ Γ.Τ.ΠΔ. απνζηέιινληαη κε
επζύλε ηεο Γξακκαηείαο ησλ πκβνπιίσλ όπνπ εθθξεκνύλ, ζηα πκβνύιηα ησλ
νηθείσλ
Γ.Τ.ΠΔ.. Η δηαδηθαζία μεθηλά από ηελ αξρή ζε όπνην ζηάδην θαη αλ έρεη ζηακαηήζεη.
Δηδηθά γηα ηηο ζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηα πκβνύιηα κεηά από αλαπνκπή γηα ηε κε

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4316/2014 (ΦΔΚ 270 Α?), νη θξίζεηο
νινθιεξώλνληαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ
21 Α?), νη
νπνίεο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Γηνηθεηήο θάζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο
γηα
ηελ πηζηή ηήξεζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επζύλε ηνπ ζηα
λνζνθνκεία ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ. Οη Γηνηθεηέο ησλ Ννζνθνκείσλ ελεκεξώλνπλ
ζρεηηθά ην
Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΞΑΝΘΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ
ΠΑΤΛΟ ΠΟΛΑΚΗ

