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Συνεχίζονται

οι αιτήσεις για την πλήρωση

549 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων

ιατρών του κλάδου ΕΣΥ των
Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομεί

ων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας Κάθε
υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων

της ειδικότητάς του ανά φορέα και με
ανώτατο όριο πέντε 5 φορείς νοσοκομεία ή
Κ Υ μίας 1 μόνο ΔΥΠΕ δηλώνοντας υποχρεωτικά

και τη σειρά προτίμησής τους
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου

Υγείας esydoctors.moh.gov.gr εντός
προθεσμίας η οποία ορίζεται με την απόφαση
έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενη

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ως ακολούθως α τα αναγκαία για την

εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη
διαδικασία επιλογής τα οποία καλούνται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΥ Α σύμφωνα με τον
πίνακα 1 του παραρτήματος καθώς και β
τα αποδεικτικά της μοριοδότησπς των
υποψηφίων τα οποία καλούνται
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β

που αφορούν τα ουσιαστικά προσόντα

τα οποία μοριοδοτούνται
και συμπληρώνονται σύμφωνα
με τους πίνακες 2 3 4 5 και
6 του παραρτήματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

για την υποβολή υποψηφιότητας

για την πλήρωση
των ως άνω θέσεων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ είναι τα εξής 1 Αίτηση

δήλωση η οποία υποβάλ
λεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική

διεύθυνση esydoctor.moh

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Εως 7 Οκτωβρίου
οι αιτήσεις για 549
ειδικευμένους γιατρούς

gov.gr 2 Αρχείο pdf ή jpeg φωτογραφία ή

jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2MB
του πτυχίου 3 Αρχείο pdf ή jpeg φωτογραφία

ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι
2 MB με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού

ή οδοντιατρικού επαγγελματος 4 Αρχείο
pdf ή jpeg φωτογραφία ή jpg ή x-png ή png
χωρητικότητας μέχρι 2 MB της απόφασης χορήγησης

τίτλου ειδικότητας Για την κατάληψη
θέσης ιατρού ΕΣΥ απαιτείται Α για το βαθμό
Επιμελητή Β η κατοχή του τίτλου ειδικότητας
Β για το βαθμό Επιμελητή Α η άσκηση ειδικότητας

για δύο 2 τουλάχιστον χρόνια και Γ για
το βαθμό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για
τέσσερα 4 τουλάχιστον χρόνια 5 Αρχείο pdf
ή jpeg φωτογραφία ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας

μέχρι 2 MB με πρόσφατη βεβαίωση
του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να
βεβαιώνονται ο συνολικός χρόνος άσκησης του
ιατρικού επαγγελματος η ασκούμενη ειδικότητα
ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους
οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού

Συλλόγου 6 Αρχείο pdf ή jpeg φωτογραφία

ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας
μέχρι 2MB του πιστοποιητικού γέννησης ή του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Οταν πρόκειται για πολίτη κράτους-μελους
της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται και επίσημη
μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών 7 Αρχείο

pdf ή jpeg φωτογραφία ή jpg ή x-png ή

png χωρητικότητας μέχρι 2 MB της βεβαίωση
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση
νόμιμης απαλλαγής όπου είναι απαραίτητες και
έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ιατρών Υπηρεσίας
Υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Νομικών Προσώπων του υπουργείου
Υγείας 8 Αρχείο pdf ή jpeg φωτογραφία ή

jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB
βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για
διορισμό ιατρού
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