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ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Σ.Οδ.Υ.Π.) 
 
Η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 115 τ.Α’), 
2. Tο άρθρο 15 παρ. 3 υποπ. δ του π.δ. 121/2017 « Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας.» (ΦΕΚ 148 Α’), 
3.Το από 21-9-2018 έγγραφο του Γραφείου Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα περί 
αποδοχής προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική  
Φροντίδα, 
4.Το υπ’ αριθμ. 71722/20-9-2018 Πρακτικό της συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας 
για την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα, 
5.Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ.94835/5-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,  
7.Την υπ’ αριθμ. Γ1δ/Γ.Π.οικ 94594/05-12-2018 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας(ΦΕΚ 5839/Β/27-12-2018). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την πλήρωση μιας θέσης Συντονιστή Οδοντιάτρου Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής 
(Σ.Οδ.Υ.Π.).  
 
Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα  των υποψηφίων είναι τα εξής: 
 
1)Οι υποψήφιοι είναι Οδοντίατροι κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οργανική θέση σε 
Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας της 1ης Υ.Πε. και έχουν βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή 
Α’. 
2)Δεν τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ή άλλου είδους ποινές και κυρώσεις. 
3)Τα προσόντα που αξιολογούνται από την Ομάδα Εργασίας και η μοριοδότησή τους 
έχουν ως εξής: 
 
 α)Έως 70 μόρια κατά την αξιολόγηση του  βιογραφικού (10 μόρια από 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με την Προληπτική και Κοινωνική 
Οδοντιατρική, Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 15 μόρια από 



                                                                               

διδακτορικό τίτλο συναφή με την Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική, Δημόσια 
Υγεία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας έως 15 μόρια από συνεχιζόμενη επιστημονική 
κατάρτιση και δραστηριότητα (παρακολουθήσεις συνεδρίων, παρουσιάσεις, 
συγγραφή άρθρων, διδακτικό έργο) σχετική με την Προληπτική και Κοινωνική 
Οδοντιατρική, Δημόσια Υγεία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, έως 20 μόρια από 
εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής 
και προαγωγής της στοματικής υγείας, έως 10 μόρια από ικανότητες διαχείρισης και 
οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού. 
Προϋπόθεση για τη μοριοδότηση των συναφών μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
τίτλων είναι να έχει ήδη αναγνωριστεί η συνάφειά τους από το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. 
β)Έως 30 μόρια κατά την αξιολόγηση βάσει συνέντευξης. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 01/02/2019 και λήγει στις 
01/03/2019. Ο υποψήφιος ιατρός υποχρεούται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία να 
καταθέσει σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη την αίτηση, το βιογραφικό και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση 
υποψηφιότητας, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, στην 
ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11521, αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να τα αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με 
συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς.  
 
Ως ημερομηνία για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης υποψηφιότητας στην περίπτωση 
της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
παράδοσης τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω 
αρμόδια υπηρεσία. Αιτήσεις-δηλώσεις μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας 
δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4486/2017, στην ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(http://www.1dype.gov.gr). Επίσης κοινοποιείται στην Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο της Αττικής.  
 
                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
 
                                                         ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κοινοποίηση: 
1.Υπουργείο Υγείας - Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.  
2.Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
3.Οδοντιατρικός Σύλλογος της Αττικής.  
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο Διοικήτριας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής  
2.Γραφείο Υποδιοικήτριας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής  
3.Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1ης  Υ.ΠΕ. Αττικής  

http://www.1dype.gov.gr/

