
                   

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

                                                              Ηράκλειο 1-12-2016 

                                                              Αριθ.πρωτ.:οικ.1395  

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να συνάψει 

συμφωνητικό παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με ένα (1) Ιατρό ειδικότητα 

Ψυχιάτρου για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, (μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, 

ή Ηρακλείου) και αφού λάβαμε υπ’ όψιν:  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1-10-2009 (Φ.Ε.Κ.195/Α) Οργανισμός του Θεραπευτηρίου 

Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου όπως αυτό έχει μετονομαστεί σε Παράρτημα ΑμεΑ 

Λασιθίου και είναι υπαγόμενο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ.127/22-7-2005 (αύξηση ιατρικών επισκέψεων Φ.Ε.Κ.182/22-7-

2005 τεύχος Γ΄) 

 Την υπ’αριθ. 908/10-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

 Την υπ’αριθ. 1024/24-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

 Το γεγονός ότι το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου δεν διαθέτει μόνιμο Ιατρό Ειδικότητας 

Ψυχιάτρου για την παρακολούθηση των περιθαλπομένων. 

ορίζουμε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις για τη σύναψη συμφωνητικού : 

 Ο Ιατρός να κατέχει πτυχίο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου ή Ηρακλείου.   

 Στο τέλος κάθε μήνα ο Ιατρός υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών σχετικά με τις επισκέψεις του. 
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 Οι μικτές αποδοχές του ιατρού δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση  τα χίλια 

διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1.251,30 €),οι καθαρές αποδοχές 

ανάγονται σε χίλια ευρώ (1.000 €) μηνιαίως. 

 Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  

 Το συμφωνητικό θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχομένης της ημερομηνίας υπολογισμού 

της διάρκειας του, από την ημερομηνία υπογραφής του. 

 Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για δέκα (10) 

ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν στο 

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, καθ΄ όλη την διάρκεια της εβδομάδας και τις υπόλοιπες 

ημέρες (Σάββατα, Κυριακές και αργίες)  σε έκτακτα περιστατικά. 

 Ο Ιατρός θα υπάγεται στις αποφάσεις της Διοίκησης και τυχόν άρνηση εκτέλεσης εργασίας 

ή πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την νόμιμη άσκηση του 

Ιατρικού Λειτουργήματος, το συμφωνητικό ακυρώνεται και απομακρύνεται αυτοδικαίως 

από το Παράρτημα.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΤΡΟΥ 

a) Εξέταση των περιθαλπόμενων. 

β) Συνταγογράφηση φαρμάκων. 

γ) Ενημέρωση Ιστορικού μετά την εξέταση των περιθαλπόμενων. 

δ) Παραπομπή των ασθενών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα όταν αυτή απαιτείται. 

ε) Ενέργειες που απορρέουν από την νόμιμη άσκηση του Ιατρικού Λειτουργήματος 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αίτηση του υποψηφίου. 

 Φωτοαντίγραφο πτυχίου. 

 Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση απαιτείται 

φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.  

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του 

ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας του 

ΔΟΑΤΑΠ.                           

 Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 

 Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 
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   Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος 

άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος 

άσκησής της. 

  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητα ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου όταν πρόκειται για 

πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση. 

 Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφονται εκτός των άλλων τα ουσιαστικά προσόντα 

του υποψηφίου. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων  που αναγράφονται στο 

βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Iατρικού  επαγγέλματος στην απαιτούμενη  ειδικότητα. 

 

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται: 

Στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται 

ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές με την ένδειξη: 

Αίτηση για την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών 

με  Ιατρό ειδικότητας Ψυχιάτρου  για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις 

εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από τη δημοσίευση 

στις εφημερίδες. 

Στην περίπτωση αποστολής, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) ή το 

παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς η οποία θα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς 

θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.  

Αντίστοιχα οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.  

.   
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης και στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος 

ΑμεΑ Λασιθίου.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος να δημοσιευτεί σε: 

Μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

Μία (1) ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας στην περιφέρεια Κρήτης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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