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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από έλαλ (1) Ιαηξό εηδηθόηεηαο Γαζηξεληεξνινγίαο, έλαλ (1) Ιαηξό εηδηθόηεηαο 

Παηδηαηξηθήο, έλαλ (1) Ιαηξό εηδηθόηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο, έλαλ (1) Ιαηξό εηδηθόηεηαο Παηδνλεπξνινγίαο θαη έλαλ (1) Ιαηξό 

εηδηθόηεηαο Νεπξνινγίαο κε ακνηβή θαηά πξάμε θαη επίζθεςε. 

  

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κ.Κ.Π.Π.Α.), έρνληαο ππόςε 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”, όπσο έρεη 

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

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”, όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

5. Σελ Απόθαζε ηεο 43εο /ζέκα 8
ν ΔΗΓ 

/09-12-2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θαηάξηηζε ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ παξνρήο αλεμάξηεησλ ηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ κε ακνηβή θαηά πξάμε θαη επίζθεςε κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α. πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ θαη θαιύςεη ηηο 

θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ηνπ θαη κέρξη ηεο πιήξσζεο ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο από ηαθηηθό ή επηθνπξηθό ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

- έλαο (1) Ιαηξόο εηδηθόηεηαο Γαζηξεληεξνινγίαο γηα ηελ θάιπςε εναλλάξ ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία Βνύιαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) θαη ησλ 

πεξηζαιπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο- Μνλάδα πξώελ Γιπθάδαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) (1
η  

εβδομάδα), ησλ πεξηζαιπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο- Μνλάδα Μειηζζίσλ (28
εο 

Οθησβξίνπ 13, 

Μειίζζηα) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Γπηηθήο Αζήλαο (Ιππνθξάηνπο θαη Αξηζηνθάλνπο, Αγ. Βαξβάξα) ( 2
η  

εβδομάδα) 

(ζύνολο ωπών/εβδομάδα 6).  

-έλαο (1) Ιαηξόο εηδηθόηεηαο Παηδηαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Απνζεξαπείαο 

θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία Βνύιαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) (3 θνξέα ηελ εβδνκάδα/3 ώξεο) θαη ηεο 

Παηδόπνιεο «Αγ. Βαξβάξα» (Λ.πγγξνύ 211, Νέα κύξλε) ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνύ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» (1 

θνξά ηελ εβδνκάδα/3 ώξεο) (ζύνολο ωπών/εβδομάδα 12). 

-έλαο (1) Ιαηξόο εηδηθόηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ ηεο Παηδόπνιεο «Αγ. 

Αλδξέαο» (Θνπθηδίδνπ 82, Άιηκνο) ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνύ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» (1 θνξά ηελ εβδνκάδα/3 ώξεο) 

θαη ησλ απνδεθηώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Παηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Κέληξνπ Αηηηθήο «Μηραιήλεην» (Αθηή 

Κνπληνπξηώηε 3, Πεηξαηάο)(3 θνξέο ηελ εβδνκάδα/4 ώξεο) (ζύνολο ωπών/εβδομάδα 15). 

-έλαο (1) Ιαηξόο εηδηθόηεηαο Παηδνλεπξνινγίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία Βνύιαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ζηηο 

Γνκέο ηνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνύ Αηηηθήο «Η Μεηέξα» (1 θνξά ηελ εβδνκάδα) (ζύνολο ωπών/εβδομάδα 3). 

-έλαο (1) Ιαηξόο εηδηθόηεηαο Νεπξνινγίαο γηα ηελ θάιπςε εναλλάξ ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία Βνύιαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) θαη ησλ πεξηζαιπόκελσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο- Μνλάδα πξώελ Γιπθάδαο (Λεσθ. Καξακαλιή 2, Βνύια) (1
η  

εβδομάδα) θαη ησλ 

πεξηζαιπόκελσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Αλαηνιηθήο Αζήλαο- Μνλάδα Μειηζζίσλ (28
εο 

 Οθησβξίνπ 13, Μειίζζηα) θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΑκεΑ Γπηηθήο Αζήλαο (Ιππνθξάηνπο θαη Αξηζηνθάλνπο, Αγ. Βαξβάξα) ( 2
η  

εβδομάδα) (ζύνολο ωπών/εβδομάδα 

6) . 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ Ιαηξό πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο, κε δηθή ηνπ επζύλε θαη πξσηνβνπιία λα 

αζθεί ηελ επηζηήκε ηνπ θαη λα αληηκεησπίδεη ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθό πεξηζαιπόκελνπ/πξνζηαηεπόκελνπ ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ 

Κ.Κ.Π.Π.Α., πνπ ρξεηάδεηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε, ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ γλώζε θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, κε ηνπο πην θάησ εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

1. Αληηθείκελν Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηώλ 

1.1. Ο Ιαηξόο ζα παξέρεη ηηο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο ηνπ ζε πεξηζαιπόκελνπο/πξνζηαηεπόκελνπο ζύκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο 

ηνπ γλώζεηο, ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εκπεηξία. 

1.2. Ο Ιαηξόο δειώλεη όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηηο νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ζέζε απηή. Ο Ιαηξόο ππεύζπλα δειώλεη όηη έρεη πξνζθνκίζεη ήδε ζην Κέληξν ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ 

πξνβιεπόκελε ζην πκθσλεηηθό ζπλεξγαζία έγγξαθα, ηε γλεζηόηεηα θαη εγθπξόηεηα ησλ νπνίσλ επηβεβαηώλεη θαη δηα ηνπ 

παξόληνο. 

1.3. Ρεηά ζπκθσλείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηό κεηαμύ ησλ κεξώλ, όηη ν Ιαηξόο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ  θαη ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ  πξνο ηνπο πεξηζαιπόκελνπο/πξνζηαηεπόκελνπο ηνπ Κέληξνπ δελ ππόθεηηαη ζε έιεγρν ή επνπηεία 

πεξί ηνπ ηξόπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη δηελέξγεηαο ησλ ηαηξηθώλ ηνπ πξάμεσλ από ην Κέληξν ή ηνπο εθπξνζώπνπο ή 

πξνζηεζέληεο απηνύ. Ωο εθ ηνύηνπ ν Ιαηξόο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθώλ ηνπ θαζεθόλησλ είλαη ν ίδηνο κόλνο απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο γηα ηελ νξζή παξνρή ησλ αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξνο ηνπο πεξηζαιπόκελνπο/πξνζηαηεπόκελνπο ηνπ 

Κ.Κ.Π.Π.Α., κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ  θαηάξηηζε, γλώζε θαη εκπεηξία, ηνλ Κώδηθα Ιαηξηθήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο θαη 

ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

2. Τπνρξεώζεηο Ιαηξώλ 

2.1. Ο Ιαηξόο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα εμέηαζε ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπόκελσλ πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο, θαζεκεξηλώο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ώξεο εκεξεζίσο 

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

Ο Ιαηξόο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Ιαηξνύο, κε ηελ ηαηξηθή - επηζηεκνληθή - λνζειεπηηθή νκάδα θαη ην ινηπό πξνζσπηθό (δηνηθεηηθό, βνεζεηηθό 

θιπ.) ηνπ ΚΚΠΠΑ, θαζώο θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

2.2.Ο Ιαηξόο δεζκεύεηαη όηη ζα παξέρεη ηηο αλεμάξηεηεο ηαηξηθέο ηνπ  ππεξεζίεο θαη ζα εμππεξεηεί ζηε δύλακε επηθπιαθήο ηεο 

ηαηξηθήο – λνζειεπηηθήο - επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

2.3. Ο Ιαηξόο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε νηαδήπνηε ηαηξηθή πξάμε κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ηνπ, ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, νθείιεη λα ηεξεί ηελ ηαηξηθή εζηθή θαη δενληνινγία θαζώο θαη ην ηαηξηθό απόξξεην ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ. 

2.4. Ο Ιαηξόο απαγνξεύεηαη λα αλαθνηλώλεη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα δεκνζηνπνηεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ζηε δηνίθεζε θαη ελ γέλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ησλ Παξαξηεκάησλ απηνύ. 

2.5.Ο Ιαηξόο απαγνξεύεηαη λα αλαθνηλώλεη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα δεκνζηνπνηεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηνηρεία ησλ 

πεξηζαιπνκέλσλ. 

2.6. Ο Ιαηξόο δεζκεύεηαη όηη ζα επηθαηξνπνηεί ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο εθζέζεηο κε ηελ ηαηξηθή 

θαηάζηαζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπνκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγεί – ζπληεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν γηα θάζε 

πεξηζαιπόκελν/πξνζηαηεπόκελν. 

 

3. Ακνηβή - Οηθνλνκηθνί Όξνη 

3.1. Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ όηη ζηνλ Ιαηξό ζα θαηαβάιιεηαη πνζό πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζε 

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

ηειεθσληθώλ ηαηξηθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.248,00) επξώ 

κεληαίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λόκηκεο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζε πεξίπησζε 15σξεο απαζρόιεζεο, ην πνζό ησλ 

ελληαθνζίσλ ελελήληα νθηώ (998,00) επξώ ζε πεξίπησζε 12σξεο απαζρόιεζεο, ην πνζό ησλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα ελλέα 

(499,00) επξώ ζε πεξίπησζε 6σξεο απαζρόιεζεο θαη ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250,00) επξώ ζε πεξίπησζε 3σξεο 

απαζρόιεζεο.  

ε πεξίπησζε έθηαθηεο επίζθεςεο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πνζό ύςνπο πελήληα (50,00 €) επξώ.  

3.2. Ο αξκόδηνο πληνληζηήο θάζε Παξαξηήκαηνο ζα βεβαηώλεη ηνλ θαηάινγν ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ 

Ιαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα.  

3.3. Σα θαηαβαιιόκελα πνζά θαζνξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Π.Γ. 127/2005 (ΦΔΚ 

182/η. Α) θαη είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ελώ ππόθεηληαη ζε όιεο ηηο εθάζηνηε 

ηζρύνπζεο λόκηκεο θξαηήζεηο. 

3.4. Ο Ιαηξόο δειώλεη όηη αλαγλσξίδεη όηη νη ζπλαθζέληεο νηθνλνκηθνί όξνη είλαη δίθαηνη, εύινγνη θαη ηθαλνπνηεηηθνί γηα ηνλ ίδηνλ 

θαη αλάινγνη ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα παξέρεη. 

3.5. Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ σο παξνρή αλεμαξηήησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ξεηά 

ζπκθσλνύλ όηη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. νπδεκία ππνρξέσζε έρεη έλαληη ηνπ Ιαηξνύ γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ, ηηο νπνίεο ππνρξενύληαη λα θαηαβάιεη ν ίδηνο εμ ηδίσλ πόξσλ ζηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη. 

 

4. Λνηπνί Όξνη 

4.1. Σν ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό παξνρήο αλεμάξηεησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ηζρύεη κέρξη ηεο πιήξσζεο ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο κε 

ηελ ππό εμέιημε δηαδηθαζία πξόζιεςεο επηθνπξηθνύ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ.  

4.2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ιπζεί λσξίηεξα ην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ν Ιαηξόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζηξέςεη θαη λα παξαδώζεη ζην Κέληξν ρσξίο θαζπζηέξεζε ηπρόλ αξρεία, έγγξαθα άιια αληηθείκελα θαη θάζε είδνπο ζηνηρεία, 

ΑΔΑ: 9ΔΩΜΟΞΧ1-ΞΨΕ



ηα νπνία αθνξνύλ ππνζέζεηο ηνπ ΚΚΠΠΑ θαη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ιόγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ , θαζώο θαη όια ηα αληηθείκελα θπξηόηεηαο ηνπ ΚΚΠΠΑ, ηα νπνία πεξηήιζαλ θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ θαηνρή ηνπ ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζην Κέληξν ή 

εμ αθνξκήο απηήο, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη γηα θάζε είδνπο ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία, πνπ ζα επέιζεη ζην Κέληξν από ηελ αηηία 

απηή. 

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

ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ πεξηζαιπνκέλσλ/πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπ, ην όξην ησλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί 

ν Ιαηξόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

4.4. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ Ιαηξνύ θαη ιύζεο ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ, ζε πεξίπησζε 

πξόζιεςεο κόληκσλ ή επηθνπξηθώλ Ιαηξώλ ή ιόγσ πιεκκεινύο παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνλ Ιαηξό ή ζε θάζε πεξίπησζε θξίλεη 

ζθόπηκε ηε δηαθνπή ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Ιαηξό. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ιύεηαη άκεζα ην παξόλ κε ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

θαηαγγειίαο θαη ιύζεο απηνύ ζηνλ Ιαηξό, ν νπνίνο δελ ζα έρεη νπδεκία απαίηεζε έλαληη ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ Ιαηξό ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κέρξη ηελ ιύζε ηνπ παξόληνο. 

4.5. Σπρόλ αθπξόηεηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ όξσλ ηνπ πκθσλεηηθνύ δελ ην θαζηζηά νιόθιεξν άθπξν. 

4.6. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ Ιαηξνύ ζα επηιύεηαη ζπλαηλεηηθά ζε πλεύκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο θαη 

θαιήο ζειήζεσο. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο αξκόδηα γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ησλ κεξώλ νξίδνληαη ηα 

Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ. 

4.7. Οη ελ ιόγσ ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνηεινύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν παξνρή αλεμάξηεησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζρέζε εμαξηώκελεο εξγαζίαο θαη ζα παύζνπλ λα παξέρνληαη απηνκάησο από ηεο αλάιεςεο ππεξεζίαο από ηνπο 

Ιαηξνύο πνπ ζα πξνζιεθζνύλ από ην Φνξέα. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

- Πηπρίν ή Γίπισκα Ιαηξηθήο Α.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο 

- Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 

- Άδεηα ρξήζεο ηίηινπ εηδηθόηεηαο 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθώο. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηεκάησλ ηαρπδξνκηθώο, ην εκπξόζεζκν 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 δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο 

αλάξηεζε ηεο Πξόζθιεζεο ζην Πξόγξακκα “Γηαύγεηα”. 

Δηδηθόηεξα πξέπεη λα ππνβιεζεί Αίηεζε ζην Γξ. Πξσηνθόιινπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. (νδόο Αλ Σζόρα 5, Αζήλα, 2νο όξνθνο) ή εληαίνο 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζπκκεηνρήο ζηε δηεύζπλζε: 

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

ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε: “Γξαθείν Πξνζσπηθνύ - Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε κε αξ. πξση.: …….. /2021 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 απνθιεηζκνύ ηα θάησζη: 

1.  Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ 

2.  Αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθόηεηαο 

3.  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

4.  Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

5.  Βηνγξαθηθό εκείσκα 

 

Καηά ηελ επηινγή ζα ζπλεθηηκεζνύλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα, βάζεη ησλ θάησζη ζηνηρείσλ κνξηνδόηεζεο: 

Βαθμολόγηζη ηςπικών και ειδικών 

πποζόνηων 

Κπιηήπια βαθμολόγηζηρ Μόπια 

Βαζκόο ηίηινπ ζπνπδώλ Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ 5 κόξηα × ην βαζκό ηνπ πηπρίνπ 

Πξνϋπεξεζία ζπλαθήο κε ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθόηεηα 

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

Άιια θξηηήξηα πλέληεπμε 10  κόξηα   
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Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο Πξόζθιεζεο ζα γίλεη ζηνπο Ιαηξηθνύο πιιόγνπο Αζελώλ θαη Πεηξαηώο, ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ 

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

Πξόγξακκα “Γηαύγεηα” θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. (www.kkppa.gr). 

                                                                                                                          

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 

                                                                           ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΒΑΝΟ 
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