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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει. 

2. Την µε αριθ. 102/21-02-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για έγκριση 
της σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, µε δύο ΠΕ Ιατρούς.  

3. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/167/18433/04-06-2018 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

4. Την µε αριθ. 616/17-09-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τον 
καθορισµό ειδικοτήτων των δύο (2) ΠΕ Ιατρών. 

5. Την µε αρ. πρωτ. 86828/28722/06-11-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
σύµβασης µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος, µε ένα (1) άτοµο 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Μαιευτικής- Γυναικολογίας και µε ένα (1) άτοµο 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ειδικός Παθολόγος. 

  

Ανακοινώνει 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για 
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες: 

Α. Μαιευτικής-Γυναικολογίας  

B. Ειδικός Παθολόγος  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 ως 65 ετών. 

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022250 – 56 
FAX :   213 2022978                              
                   

Πειραιάς                28 / 01 / 2019 

Αρ. Πρωτ.:              7360 / 230 
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 

γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 
αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται. 

ε) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων 
δηµόσιων εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  ταυτότητας. 

 

Εκτός των ανωτέρω, απαιτούνται επιπλέον :  

 

Α. Για τη θέση της ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας : 

   Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, ή 
Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος της ειδικότητας 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 

 

Β. Για τη θέση της ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου : 

Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας, ή Βεβαίωση 
εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος της ειδικότητας Παθολογίας. 

               

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου 
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των 
ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική 
κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

∆εν υπέχουν υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και 
την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκοµίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας 
ασκήσεως επαγγέλµατος ή τίτλου ειδικότητας ιατρών που χορηγήθηκαν: α) σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 από 
τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Περιφερειών ή των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
ή β) σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 84/1986.  
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό 
σηµείωµα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω απαιτούµενα προσόντα 
καθώς και την σχετική εµπειρία (βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, βεβαιώσεις φορέων 
του δηµοσίου τοµέα κ.α.), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε 
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) στον ∆ήµο Πειραιά-Τµήµα Προσωπικού 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος – γραφείο 12 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες, από 01-02-2019 
έως και  11-02-2019. 

 

 

 

.  

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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