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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Αθήνα,
03-08-2018
Αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 60384
ΠΡΟΣ
Όπως ο Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 213216-1227, 1207,
1223, 1224, 1218
Fax: 210-5248751, 213216 -1906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr
Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης για θέσεις
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
ΣΧΕΤ: Η Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1)
Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την
διαδικασία συνέντευξης για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε τα
εξής:
Με την Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-1-2018 (ΦΕΚ/Β/116/23-1-2018) απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και διαδικασίας υποβολής
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ. Στην ανωτέρω απόφαση

ορίζεται ότι μετά την σύνταξη από το Συμβούλιο του

τελικού, βάσει των κατατεθέντων δικαιολογητικών,

πίνακα

μοριοδότησης των

υποψηφίων ανά θέση, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥ.Π.Ε., οι πέντε (5)
πρώτοι υποψήφιοι στη βαθμολογία για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της
δομημένης συνέντευξης, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα.
Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην
μοριοδότηση του προηγούμενου πίνακα και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική
βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το Συμβούλιο λαμβάνοντας
υπόψη την ανωτέρω τελική μοριοδότηση για κάθε θέση και τη δήλωση σειράς
προτίμησης κάθε υποψηφίου, επιλέγει ισάριθμους με τον αριθμό των προκηρυγμένων
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θέσεων ιατρούς ως πρώτους για την κάθε θέση (για κάθε θέση είναι διαφορετικός ο
πρώτος) και συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και κατάταξης που αναρτάται στον
ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνέντευξη αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κρίσης, της σύνταξης πίνακα τελικής βαθμολογίας και κατάταξης καθώς και
της τελικής επιλογής για κάθε θέση.
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν για κάποια θέση έχει
υποβάλλει αίτηση μόνο ένας υποψήφιος.
Επομένως, οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέρχονται στην
διαδικασία της συνέντευξης, δεν κατατάσσονται στον πίνακα τελικής βαθμολογίας και
δεν μπορούν να επιλεγούν για τη θέση.
Τέλος, η παραπάνω διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων μπορεί να γίνει με
τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 απόφαση (ΦΕΚ
539/Β/21-4-2005).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

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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