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Θέμα: Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων 

Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 8 του 
ν.4498/2017 (Α΄172) εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (Β΄116/23-1-2018, 
ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων 
Ε.Σ.Υ., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/2018 (Β΄548/21-2-
2018 ΑΔΑ: 6ΚΖΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ) όμοια.  
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και 
οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (Β΄621/23-2-2018, ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ). 
Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίστηκαν μεταξύ άλλων η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται για την προκήρυξη των θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.ΣΥ., η 
διαδικασία, ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι. 
Ειδικότερα: 
 Ως προς την διαδικασία και τον τρόπο προκήρυξης των θέσεων 
Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).  
Οι θέσεις των Νοσοκομείων προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του 
Νοσοκομείου, οι θέσεις των μονάδων υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. 
και οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., πριν από την 
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών 
όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση έγκρισης. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
για την έκδοση της απόφασης έγκρισης και για την απόφαση προκήρυξης περιγράφεται 
αναλυτικά στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 (Β΄621/23-2-2018, 
ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ) απόφασης. 
Επισημαίνεται ότι: 
α. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και 
βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υγείας.  Για 
την έγκριση και προκήρυξη θέσεων με ειδική εμπειρία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
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θέση να αντιστοιχεί σε ειδική μονάδα που αποτυπώνεται στον οργανισμό του 
νοσοκομείου και η ειδική αυτή μονάδα να μην αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη ειδικότητα ή 
εξειδίκευση. Για την έγκριση προκήρυξης θέσεων με ειδική εμπειρία σε παιδιατρικά 
νοσοκομεία ή σε παιδιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, δεν απαιτείται η ύπαρξη 
ειδικής μονάδας στον οργανισμό του νοσοκομείου. 

β στην απόφαση προκήρυξης πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.   
γ. η απόφαση προκήρυξης πρέπει να έχει εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού 
Υγείας ώστε να ολοκληρωθεί από την υπηρεσία μας η διαδικασία ανάρτησης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr   
 
Ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και απαιτούμενων 
δικαιολογητικών 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ 
αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/2018 (Β΄548/21-2-2018 ΑΔΑ: 6ΚΖΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ) απόφαση με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (Β΄116/23-1-2018, 
ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο). 
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην 
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.  
Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις υποψηφιότητες που 
κατατέθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο 
υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας 
Δ.Υ.ΠΕ,  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει 
ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς,  σε έντυπη 
μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 (Β΄621/23-2-2018, 
ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ) απόφασης. 
 Στα άρθρα 2 έως και 4 της υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (Β΄116/23-1-2018, 
ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων 
Ε.Σ.Υ.» περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, μοριοδότησης και 
βαθμολόγησης των υποψηφίων και της δομημένης συνέντευξης και τα κριτήρια 
συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Όλες οι ΔΥΠΕ και τα Νοσοκομεία της χώρας 
Ε.Κ.Α.Β. 
ΝΙΜΤΣ 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 
4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
5. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
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