
 1 

 

                           

          
    ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
7θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 

 

     
     

 Θράκλειο,  14-9-2021         

  Αρ. Πρωτ.: 38010 

 

                    

    
 

  
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ Ε..Τ. 

 
Η Διοικιτρια τθσ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 

α) των άρκρων 26 και 27 του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/1983 τ.Αϋ) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ» 
β) τθσ παρ. 2 του άρκρου 43 του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50/1988 τ.Αϋ) «Αςφαλιςτικι κάλυψθ 
αναςφάλιςτων ομάδων, βελτίωςθ τθσ κοινωνικοαςφαλιςτικισ προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
γ) του άρκρου 13 του ν.1965/1991 (ΦΕΚ 146/1991 τ.Αϋ) «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ των 
κειμζνων διατάξεων του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλεσ διατάξεισ» 
δ) των άρκρων 65, 69 και 84 του ν.2071/92 (ΦΕΚ 123 τ.Αϋ) «Εκςυγχρονιςμόσ και Οργάνωςθ 
υςτιματοσ Τγείασ» 
ε) του άρκρου 4 του ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34/1994 τ.Αϋ) «Αποκατάςταςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
ςτ) του άρκρου 5 του ν.2345/1995 (ΦΕΚ 213/1995 τ.Αϋ) «Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ παροχισ 
προςταςίασ από φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ και άλλεσ διατάξεισ» 
η) των άρκρων 34 και 37 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/1997 τ.Αϋ) «Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο και 
άλλεσ διατάξεισ» 
θ) του άρκρου 21 του ν.2737/1999 (ΦΕΚ 174/1999 τ.Αϋ) «Μεταμοςχεφςεισ ανκρωπίνων ιςτϊν και 
οργάνων και άλλεσ διατάξεισ» 
κ) του άρκρου 26 του ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273 τ.Αϋ) «Ρφκμιςθ ςυνταξιοδοτικϊν κεμάτων, ςφςταςθ 
νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία ¨Οργανιςμόσ Περίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων 
Δθμοςίου (ΟΠΑΔ)¨ και άλλεσ διατάξεισ» 
ι) του άρκρου 13 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/2001 τ.Αϋ) «Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
ια) του άρκρου 10 του ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/2001 τ.Αϋ) «Προμικειεσ νοςοκομείων και λοιπϊν 
μονάδων υγείασ των ΠΕ..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» 
ιβ) του άρκρου 19 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30/2003 τ.Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ» 
ιγ) του άρκρου 6 του ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/2003 τ.Αϋ) «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ 
Νομοκεςίασ για το Εκνικό φςτθμα Τγείασ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του 
Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ» 
ιδ) του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/2005 τ.Αϋ) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου τρίτου του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 
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25/2007 τ.Αϋ) «Κφρωςθ υμβάςεων υπζρ Νομικϊν Προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο 
Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»  
ιε) του άρκρου 45 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/2005 τ.Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν 
Δθμόςιασ Τγείασ και λοιπζσ διατάξεισ» 
ιςτ) του άρκρου 18 του ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/2007 τ.Αϋ) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από 
το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
ιη) του άρκρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43/11-3-2009 τ.Αϋ) «Ρφκμιςθ όρων απαςχόλθςθσ των 
νοςοκομειακϊν ιατρϊν του Ε..Τ., ςφμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλεσ διατάξεισ» 
ιθ) του άρκρου 3 παρ. 2 και του άρκρου 8 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-2010 τ.Αϋ) «Αναβάκμιςθ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» 
ικ) του άρκρου 33 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/2010 τ.Αϋ) «Εφαρμογι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν 
και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα εργαςίασ και απαςχόλθςθσ» 
κ) των άρκρων 58, 59 και 60 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/2011 τ.Αϋ) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο 
ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
κα) του άρκρου 66 παρ. 32 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/2011 τ.Αϋ) «Δωρεά και μεταμόςχευςθ 
οργάνων και άλλεσ διατάξεισ» 
κβ) του άρκρου 29 του ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/2011 τ.Αϋ) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ. Αναδιάρκρωςθ Ε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» 
κγ) του άρκρου 22 παρ. 4 του ν.4208/2013 (ΦΕΚ 252/2013 τ.Αϋ) «Ρυκμίςεισ Τπουργείου Τγείασ και 
άλλεσ διατάξεισ» 
κδ) των άρκρων 2 και 22 παρ. 2 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ.Αϋ) «Πρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο 
Τγείασ (Π.Ε.Δ.Τ.), αλλαγι ςκοποφ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και λοιπζσ διατάξεισ» 
κε) του άρκρου 39 του ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 τ.Αϋ)  
κςτ) του άρκρου 34 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Αϋ) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ - 
Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ 
διατάξεισ» 
κη) των άρκρων 35 και 36 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/ Αϋ/2016) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
τρίτο του ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Αϋ/2020) 
κθ) του άρκρου 52 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/2016 τ.Αϋ) 
κκ) του άρκρου ζκτου του ν.4432/2016 (ΦΕΚ 212/2016 τ.Αϋ) 
κι) του άρκρου 27 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/2017 τ.Αϋ) 
λ) των άρκρων 35 και 36 του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/2017 τ.Αϋ) 
λα) του άρκρου 107 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Αϋ/18-12-2018) 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 7 και 8 του ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172/2017 τ.Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκαν με 
τα άρκρα 3 και 4 αντίςτοιχα του ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Αϋ/2019. 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου εικοςτοφ πζμπτου του ν. 4771/2021 (ΦΕΚ 16/τ.Αϋ/1-2-2021). 
4. Σθν αρ. Τ3α/Γ.Π.οικ.137463/10/5-3-2012 (ΦΕΚ 617/τ.Βϋ/2012) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«φςταςθ Κζντρου Τγείασ ςτθν αςτικι περιοχι του Διμου Χανίων».  
5. Σθν με αρικμ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 66155/18-9-2019 Τπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 761/19-9-2019/τ.Τ.Ο.Δ.Δ. και 

το ΦΕΚ 840/11-10-2019 τ.Τ.Ο.Δ.Δ. διόρκωςθ ςφάλματοσ), που αφορά ςτο διοριςμό τθσ κ. 
Μπορμπουδάκθ Ελζνθσ ωσ Διοικιτριασ  τθσ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ. 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου δζκατου ζβδομου του ν. 4812/2021  (ΦΕΚ 110/30-6-2021 τ.Αϋ), που αφορά 
ςτθν ανανζωςθ  τθσ κθτείασ τθσ κ. Μπορμπουδάκθ Ελζνθσ ωσ Διοικιτριασ  τθσ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ. 

7. Σθν με αρικμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 7328/5-2-2020 (ΦΕΚ 319/6-2-2020/τ.Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ 
«Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν αρ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 27692/30-4-2020 Τπουργικι Απόφαςθ. 

8. Σθν με αρικμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 39417/23-6-2021  Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ κριτθρίων 
επιλογισ και διαδικαςίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ κλάδου 
ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» όπωσ ιςχφει.  
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9. Σθν με αρικμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 43393/9-7-2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ «χετικά με τθν  
υποβολι υποψθφιότθτασ ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. ςε νζα προκιρυξθ». 

10. Σθν με αρικμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/7-9-2021 Τπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ για προκιρυξθ κζςεων 
ειδικευμζνων ιατρϊν και οδοντιάτρων του κλάδου Ε..Τ.» 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 
Σθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Οδοντιατρικισ κλάδου ΕΤ επί κθτεία ςτο βακμό του Επιμελθτι Βϋ για 
το 2ο Κζντρο Τγείασ Χανίων, αποκεντρωμζνθ οργανικι μονάδα τθσ 7θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ 
Κριτθσ. 

 
 
 

     Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
     Για τισ παραπάνω κζςεισ γίνονται δεκτοί όςοι υποψιφιοι ζχουν: 
 

1. Ελλθνικι ικαγζνεια ι ικαγζνεια κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
2. Άδεια άςκθςθσ οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ 
3. Για τθν κατάλθψθ κζςθσ Οδοντιάτρου ΕΤ απαιτείται για το βακμό του Επιμελθτι Βϋ θ 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ για πζντε (5) χρόνια. 
 
Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ 
κζςεων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. είναι τα εξισ: 
1. Αίτθςθ-διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
esydoctors.moh.gov.gr 
2. Αρχείο με το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου.Όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται και επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν και τίτλοσ 
ελλθνομάκειασ τφπου Β2 ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν αρμόδια επιτροπι του 
ΚΕΤ. Δεν απαιτείται τίτλοσ ελλθνομάκειασ για τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι απόφοιτοι ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου ι 
διακζτουν ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ) ι ζχουν αποκτιςει 
τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 
3. Βιογραφικό ςθμείωμα. Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογθτικό 
αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνςθ του ςυμβουλίου. Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν 
προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι αρχείων 
των επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-6-2021 απόφαςθ. 
 
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Α: 
1. Πτυχίο. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται Πτυχίο, 
επίςθμθ μετάφραςθ και ιςοτιμία ΔΟΑΣΑΠ, όπου απαιτείται. 
2. Βεβαίωςθ του οικείου Οδοντιατρικοφ υλλόγου, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ 
χρόνοσ άςκθςθσ του οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
3. Απόφαςθ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια άςκθςθσ 
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
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5. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται: 
Για κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και Βϋ: 
(α) δεν υπθρετϊ ςε κζςθ του κλάδου Οδοντιάτρων Ε..Τ. ι ζχω υποβάλει παραίτθςθ από 
τθ κζςθ κλάδου Οδοντιάτρων Ε..Τ. μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ προκιρυξθσ, 
(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου Οδοντιάτρων Ε..Τ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ 
δυο (2) χρόνων από τον διοριςμό μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 
πζντε (5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου, 
(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου Οδοντιάτρων Ε..Τ. ι ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 
ΤΠΟΘΜΕΙΩΘ: Όλα τα αρχεία κα είναι Pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι jpg ι x-png ι png 
χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β: 
 
Ωσ οι Πίνακεσ 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτιματοσ τθσ Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-6-2021 
Απόφαςθσ (Βϋ2804). 
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΘ0Χ-6ΤΗ) 
και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΤΝ9) εγκυκλίουσ του Τπουργείου 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινι αντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν 
προχπόκεςθ να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
ΕΠΙΘΜΑΝΘ: 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 παρ.4 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α/2016) όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί με το άρκρο 36 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) 
και τροποποιικθκε με το Άρκρο Σρίτο του Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α/2020), ςε κζςεισ 
ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. που προκθρφςςονται μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2021, 
δεν μποροφν να κζςουν υποψθφιότθτα ιατροί που υπθρετοφν ςε άλλθ κζςθ ειδικευμζνου 
ιατροφ Ε..Τ., εκτόσ εάν παραιτθκοφν από τθ κζςθ που κατζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ. 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 
Θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr 
αρχίηει ςτισ 23/9/2021 ϊρα 12:00 (μεςθμζρι) και λιγει ςτισ 7/10/2021 ϊρα 12:00 
(μεςθμζρι). 
Κάκε υποψιφιοσ δφναται να υποβάλει θλεκτρονικι αίτθςθ για το ςφνολο των 
προκθρυγμζνων κζςεων τθσ ειδικότθτασ του ανά φορζα και με ανϊτατο όριο πζντε (5) 
φορείσ (νοςοκομεία ι Κ.Τ.) μίασ (1) μόνο Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Τ.ΠΕ.), δθλϊνοντασ 
υποχρεωτικά και τθ ςειρά προτίμθςισ του. το ανϊτατο όριο των πζντε (5) φορζων δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται οι κζςεισ του Ε.Κ.Α.Β. ςτθν περίπτωςθ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
ίδια  ζγκριςθ προκιρυξθσ. 
Θ υποψθφιότθτα υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του 
Τπουργείου Τγείασ esydoctors.moh.gov.gr, εντόσ προκεςμίασ, θ οποία ορίηεται με τθν 
απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ προκιρυξθσ των κζςεων, ςυνοδευόμενθ με τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, ωσ ακολοφκωσ: α) τα αναγκαία για τθν εγκυρότθτα ςυμμετοχισ του 
υποψθφίου ςτθ διαδικαςία επιλογισ, τα οποία καλοφνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Α», 
ςφμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτιματοσ τθσ υπό ςτοιχείο (18) ανωτζρω Απόφαςθσ 
Αναπλ/τθ Τπ. Τγείασ, κακϊσ και β)τα αποδεικτικά τθσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων τα 
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οποία καλοφνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β», που αφοροφν ςτα ουςιαςτικά προςόντα, τα 
οποία μοριοδοτοφνται και ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 2, 3, 4, 5 και 6 του 
παραρτιματοσ τθσ ίδιασ Απόφαςθσ. 
Θ αίτθςθ-διλωςθ επζχει και κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 
75), ωσ προσ τθν ακρίβεια των δθλοφμενων ς’ αυτιν ςτοιχείων του υποψθφίου. 
Δεδομζνου ότι θ επεξεργαςία των αιτιςεων-δθλϊςεων γίνεται θλεκτρονικά, οι υποψιφιοι 
υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν τα αντίςτοιχα τετραγωνίδια και πεδία τθσ θλεκτρονικισ 
αίτθςθσ-διλωςθσ που αναφζρονται ςε αντίςτοιχα προςόντα ι κριτιρια ι ιδιότθτεσ και να 
υποβάλουν θλεκτρονικά τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ-διλωςθ μετά 
τθν οριςτικι καταχϊριςι τθσ παρζχεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι, θ οποία αναγράφει και τον 
αρικμό πρωτοκόλλου θλεκτρονικισ αίτθςθσ. Εάν δεν ςυμπλθρωκοφν-επιλεγοφν τα 
υποχρεωτικά τετραγωνίδια-πεδία, τότε θ αίτθςθ δεν καταχωρείται και είναι αδφνατο να 
υποβλθκεί. 
Θ υποβολι περιςςοτζρων τθσ μιασ αιτιςεων-δθλϊςεων δεν είναι εφικτι, όμωσ ο 
υποψιφιοσ δφναται, εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, να ακυρϊςει τθν 
υποβλθκείςα και να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ-διλωςθ. Σα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, με τα οποία αποδεικνφονται τα απαιτοφμενα τυπικά και μοριοδοτοφμενα 
προςόντα, τα κριτιρια ι ιδιότθτεσ που επικαλοφνται οι υποψιφιοι με τθν αίτθςθ εγγραφισ 
τουσ, επιςυνάπτονται θλεκτρονικά ςτθν αίτθςι τουσ ςε αρχεία μορφισ pdf ι jpeg 
(φωτογραφία) ι jpg ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB. 
Σο υμβοφλιο Κρίςθσ και Επιλογισ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ ιατροφσ 
οποιοδιποτε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο (τφπου Βϋ), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτθτο 
για τθ διαδικαςία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικοφ προβλιματοσ ςε κάποιο από τα 
υποβλθκζντα αρχεία (τφπου Αϋ και Βϋ). 
Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αυκθμερόν ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), και κα αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 
(dpnp_a@moh.gov.gr) κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 7θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ 
Κριτθσ (www.hc-crete.gr) Επίςθσ κοινοποιείται ςτον Πανελλινιο Οδοντιατρικό φλλογο και 
ςτουσ Οδοντιατρικοφσ υλλόγουσ τθσ Κριτθσ.    

 
                        

                                             Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  
 7Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 
 

                                                                       ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΤΔΑΚΗ     
 

 
 

 
Κοινοποίθςθ: 
1. Τπουργείο Τγείασ- Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ν.Π. 
2. Πανελλινιο Οδοντιατρικό φλλογο 
3. Οδοντιατρικοί φλλογοι Κριτθσ 
Εςωτερικι διανομι:  
1. Γραφείο Διοικιτριασ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ 
2. Γραφείο Τποδιοικθτϊν 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ 
3. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ 
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