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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ δχν (2) Ιαηξνχο εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ή Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη ηξεηο (3) 

Ιαηξνχο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο κε ακνηβή θαηά πξάμε θαη επίζθεςε. 

  

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κ.Κ.Π.Π.Α.), έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

 

1. ηνπ άξζξνπ 16 “Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ζε πξνλνηαθά ηδξύκαηα” ηνπ Ν. 2072/1992 (ΦΔΚ Α΄125) “Ρύζκηζε επαγγέικαηνο 

εηδηθνύ ηερληθνύ πξνζεηηθώλ θαη νξζσηηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ινηπώλ εηδώλ απνθαηάζηαζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

2. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α΄247) “Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄143) θαη ηζρχεη. 

3. ησλ παξ. 5, 6, θαη 7 ηνπ άξζξνπ 9  ηνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ) «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο 

Δηεπθόιπλζεο κεηαμύ ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (Ε.Σ.Υ..), ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλόεζεο κεηαμύ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο 

θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4. ηνπ άξζξνπ 9 “πγρώλεπζε Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (Μ.Κ.Φ.) ζε ζπληζηώκελα αλά Πεξηθέξεηα, λνκηθά πξόζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ”ηνπ Ν.4109/2013(ΦΔΚ Α΄16) “Καηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα – ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκό ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Σελ Απφθαζε ηεο 36εο /ζέκα 1
ν ΔΗΓ 

/01-10-2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θαηάξηηζε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ παξνρήο αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ακνηβή θαηά πξάμε θαη επίζθεςε κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ θαη θαιχςεη ηηο 

θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ηνπ θαη κέρξη ηεο πιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ απφ επηθνπξηθφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, κε δχν (2) 

Ιαηξνχο εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ή Γεληθήο Ιαηξηθήο θαη ηξεηο (3) Ιαηξνχο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

- έλαο (1) Ιαηξφο εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ή Γεληθήο Ιαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πεξηζαιπφκελσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑΜΔΑ Γπηηθήο Αζήλαο (Ιππνθξάηνπο θαη Αξηζηνθάλνπο, Αηγάιεσ) θαη ηεο Δμστδξπκαηηθήο Γνκήο Γξαπεηζψλαο 

(Παπαθιέζζα θαη Κνπληνπξηψηε Γξαπεηζψλα) ηνπ Παξαξηήκαηνο Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία 

Βνχιαο 

- έλαο (1) Ιαηξφο εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ή Γεληθήο Ιαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πεξηζαιπφκελσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑΜΔΑ Γπηηθήο Αζήλαο (Ιππνθξάηνπο θαη Αξηζηνθάλνπο, Αηγάιεσ) θαη ηεο Μνλάδαο Μειηζζίσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο θαηά ηελ πεξίνδν αδεηψλ ηνπ κφληκνπ Ιαηξνχ θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

- έλαο (1) Ιαηξφο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο 

Παηδηνχ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» θαη ηνπ Αλαξξσηεξίνπ Πεληέιεο (Σέξκα Ιππνθξάηνπο Π. Πεληέιε) ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο 

- έλαο (1) Ιαηξφο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο 

Παηδηνχ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» (Λ. Γεκνθξαηίαο 65, Ίιηνλ) θαη ηεο Παηδφπνιεο «Αγ. Αλδξέαο» (Θνπθηδίδνπ 82 Άιηκνο) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» θαη 

- έλαο (1) Ιαηξφο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπ Αλαξξσηεξίνπ Πεληέιεο 

(Σέξκα Ιππνθξάηνπο Π. Πεληέιε) θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Παηδφπνιεο «Αγ. Αλδξέαο» (Θνπθηδίδνπ 82 Άιηκνο) 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ Αηηηθήο «Η Μεηέξα».  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Ιαηξνχο πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη, κε δηθή ηνπο επζχλε θαη πξσηνβνπιία 

λα αζθνχλ ηελ επηζηήκε ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθφ πεξηζαιπφκελνπ/πξνζηαηεπφκελνπ ζηα 

Παξαξηήκαηα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., πνπ ρξεηάδεηαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο γλψζε θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, κε ηνπο πην θάησ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

mailto:prosopiko@0280.syzefxis.gov.gr,
ΑΔΑ: ΩΣΦΟΟΞΧ1-ΦΒΕ



1. Αληηθείκελν Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηώλ 

1.1. Οη Ιαηξνί ζα παξέρνπλ ηηο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο ηνπο ζε πεξηζαιπφκελνπο/πξνζηαηεπφκελνπο ζχκθσλα κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο, ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εκπεηξία. 

1.2. Οη Ιαηξνί δειψλνπλ φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηηο νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζέζε απηή. Οη Ιαηξνί ππεχζπλα δειψλνπλ φηη έρνπλ πξνζθνκίζεη ήδε ζην Κέληξν ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε ζην πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζία έγγξαθα, ηε γλεζηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ επηβεβαηψλεη θαη δηα ηνπ 

παξφληνο. 

1.3. Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηφ κεηαμχ ησλ κεξψλ, φηη νη Ιαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο πεξηζαιπφκελνπο/πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ Κέληξνπ δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν ή επνπηεία 

πεξί ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη δηελέξγεηαο ησλ ηαηξηθψλ ηνπο πξάμεσλ απφ ην Κέληξν ή ηνπο εθπξνζψπνπο ή 

πξνζηεζέληεο απηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ νη Ιαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ είλαη νη ίδηνη κφλνη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή παξνρή ησλ αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο πεξηζαιπφκελνπο/πξνζηαηεπφκελνπο ηνπ 

Κ.Κ.Π.Π.Α., κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, γλψζε θαη εκπεηξία, ηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο θαη 

ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

2. Τπνρξεώζεηο Ιαηξώλ 

2.1. Οη Ιαηξνί αλαιακβάλνπλ λα παξέρνπλ ηηο ηαηξηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα εμέηαζε ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπφκελσλ πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο, θαζεκεξηλψο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ψξεο εκεξεζίσο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κε ζπρλφηεηα πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Οη Ιαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Ιαηξνχο, κε ηελ ηαηξηθή - επηζηεκνληθή - λνζειεπηηθή νκάδα θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ (δηνηθεηηθφ, βνεζεηηθφ 

θ.ι.π.) ηνπ ΚΚΠΠΑ, θαζψο θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

2.2.Οη Ιαηξνί δεζκεχνληαη φηη ζα παξέρνπλ ηηο αλεμάξηεηεο ηαηξηθέο ηνπο ππεξεζίεο θαη ζα εμππεξεηνχλ ζηε δχλακε επηθπιαθήο 

ηεο ηαηξηθήο – λνζειεπηηθήο - επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

2.3. Οη Ιαηξνί νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε νηαδήπνηε ηαηξηθή πξάμε κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηνπο, ηα δηδάγκαηα θαη 

ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ ηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία θαζψο θαη ην ηαηξηθφ απφξξεην ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ. 

2.4. Οη Ιαηξνί απαγνξεχεηαη λα αλαθνηλψλνπλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα δεκνζηνπνηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε θαη ελ γέλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ησλ Παξαξηεκάησλ απηνχ. 

2.5.Οη Ιαηξνί απαγνξεχεηαη λα αλαθνηλψλνπλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα δεκνζηνπνηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνηρεία ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ. 

2.6. Οη Ιαηξνί δεζκεχνληαη φηη ζα επηθαηξνπνηνχλ ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο εθζέζεηο κε ηελ ηαηξηθή 

θαηάζηαζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπνκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγνχλ – ζπληεξνχλ ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν γηα θάζε 

πεξηζαιπφκελν/πξνζηαηεπφκελν. 

 

3. Ακνηβή - Οηθνλνκηθνί Όξνη 

3.1. Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη ζε θάζε Ιαηξφ ζα θαηαβάιιεηαη πνζφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο 

ηειεθσληθψλ ηαηξηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ κεληαίσο, 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λφκηκεο παξαθξάηεζεο θφξνπ.  

ε πεξίπησζε έθηαθηεο επίζθεςεο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζφ χςνπο πελήληα (50,00 €) επξψ.  

3.2. Ο αξκφδηνο πληνληζηήο θάζε Παξαξηήκαηνο ζα βεβαηψλεη ηνλ θαηάινγν ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

Ιαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα.  

3.3. Σα θαηαβαιιφκελα πνζά θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Π.Γ. 127/2005 (ΦΔΚ 

182/η. Α) θαη είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ελψ ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

3.4. Οη Ιαηξνί δειψλνπλ φηη αλαγλσξίδνπλ φηη νη ζπλαθζέληεο νηθνλνκηθνί φξνη είλαη δίθαηνη, εχινγνη θαη ηθαλνπνηεηηθνί γηα ηνλ 

ίδηνπο θαη αλάινγνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνπλ. 

3.5. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ σο παξνρή αλεμαξηήησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ξεηά 

ζπκθσλνχλ φηη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. νπδεκία ππνρξέσζε έρεη έλαληη ησλ Ιαηξψλ γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο, ηηο νπνίεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη ίδηνη εμ ηδίσλ πφξσλ ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη. 

 

4. Λνηπνί Όξνη 

4.1. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ παξνρήο αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηζρχεη κέρξη ηεο πιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ κε 

ηελ ππφ εμέιημε δηαδηθαζία πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.  

4.2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιπζεί λσξίηεξα ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ νη Ιαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

επηζηξέςνπλ θαη λα παξαδψζνπλ ζην Κέληξν ρσξίο θαζπζηέξεζε ηπρφλ αξρεία, έγγξαθα άιια αληηθείκελα θαη θάζε είδνπο 

ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ππνζέζεηο ηνπ ΚΚΠΠΑ θαη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, θαζψο θαη φια ηα αληηθείκελα θπξηφηεηαο ηνπ ΚΚΠΠΑ, ηα νπνία 

πεξηήιζαλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θαηνρή ηνπο ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο ζην Κέληξν ή εμ αθνξκήο απηήο, δηαθνξεηηθά επζχλνληαη γηα θάζε είδνπο ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία, πνπ ζα επέιζεη ζην 

Κέληξν απφ ηελ αηηία απηή. 

4.3. ε θάζε πεξίπησζε ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο θαη 

ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπ, ην φξην ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί 

ν θάζε Ιαηξφο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

ΑΔΑ: ΩΣΦΟΟΞΧ1-ΦΒΕ



4.4. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ησλ Ιαηξψλ θαη ιχζεο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ζε πεξίπησζε 

πξφζιεςεο κφληκσλ ή επηθνπξηθψλ Ιαηξψλ ή ιφγσ πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο Ιαηξνχο ή ζε θάζε πεξίπησζε 

θξίλεη ζθφπηκε ηε δηαθνπή ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο Ιαηξνχο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ιχεηαη άκεζα ην παξφλ κε ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο θαη ιχζεο απηνχ ζηνπο Ιαηξνχο, νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ νπδεκία απαίηεζε έλαληη ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο Ιαηξνχο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

κέρξη ηελ ιχζε ηνπ παξφληνο. 

4.5. Σπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηνπ πκθσλεηηθνχ δελ ην θαζηζηά νιφθιεξν άθπξν. 

4.6. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ θαη ησλ Ιαηξψλ ζα επηιχεηαη ζπλαηλεηηθά ζε πλεχκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

θαιήο ζειήζεσο. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο αξκφδηα γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ κεξψλ νξίδνληαη ηα 

Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

4.7. Οη ελ ιφγσ ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζρέζε εμαξηψκελεο εξγαζίαο θαη ζα παχζνπλ λα παξέρνληαη απηνκάησο απφ ηεο αλάιεςεο ππεξεζίαο απφ ηνπο 

Ιαηξνχο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ ην Φνξέα. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

- Πηπρίν ή Γίπισκα Ιαηξηθήο Α.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 

- Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

- Άδεηα ρξήζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθψο. 

 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηεκάησλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ 

θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

αλάξηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ζην Πξφγξακκα “Γηαχγεηα”. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη λα ππνβιεζεί Αίηεζε ζην Γξ. Πξσηνθφιινπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. (νδφο Αλ Σζφρα 5, Αζήλα, 2νο φξνθνο) ή εληαίνο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζπκκεηνρήο ζηε δηεχζπλζε: 

 ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ , Αλ. Σζφρα 5, 115 21 Αζήλα. 

ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε: “Γξαθείν Πξνζσπηθνύ - Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε κε αξ. πξση.: …….. /2020 Πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο”.  

 

Η Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (νη ππνςήθηνη/εο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Κ.Κ.Π.Π.Α. σο ζπλεκκέλν ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο) ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα θάησζη: 

1.  Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ 

2.  Αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

3.  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

4.  Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

5.  Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

Καηά ηελ επηινγή ζα ζπλεθηηκεζνχλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, βάζεη ησλ θάησζη ζηνηρείσλ κνξηνδφηεζεο: 

Βαθμολόγηζη ησπικών και ειδικών 

προζόνηων 

Κριηήρια βαθμολόγηζης Μόρια 

Βαζκφο ηίηινπ ζπνπδψλ Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ 5 κφξηα × ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ 

Πξνυπεξεζία ζπλαθήο κε ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθφηεηα 

πλαθήο ππεξεζία έσο πέληε (5) έηε 7 κφξηα αλά έηνο 

Άιια θξηηήξηα πλέληεπμε 10  κφξηα   

 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο Πξφζθιεζεο ζα γίλεη ζηνπο Ιαηξηθνχο πιιφγνπο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, ζηνπο ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ 

ηεο 1εο Τ.ΠΔ. θαη 2εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο, ζηνπο ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ ηεο έδξαο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ζην 

Πξφγξακκα “Γηαχγεηα” θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. (www.kkppa.gr). 

                                                                                                                          

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 

                                                                           ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ 
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