ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ σε
εφαρμογή του ν. 3850/2010, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής
υπηρεσιών , ένα (1) ιατρό εργασίας, ο οποίος να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα
της ιατρικής εργασίας όπως αυτή πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο με
τους ακόλουθους όρους:
1. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε σε 75 ώρες ετησίως για την
απασχόλησή του στο ΙΠΧΠ
2. Η αποζημίωσή του ανά ώρα απασχόλησης προϋπολογίσθηκε στα 15 ευρώ,
χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ. Από την αμοιβή του αυτή θα παρακρατείται φόρος
σε ποσοστό 20%.
3. Στις συμβάσεις που θα υπογραφούν δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο ΙΚΑ.
4. Οι αρμοδιότητες του Ιατρού εργασίας θα είναι οι αναφερόμενες στην
σχετική νομοθεσία.
5. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς όσοι απασχολούνται στο Άσυλο
Ανιάτων ή στο ΙΠΧΠ με οποιανδήποτε ειδικότητα ή σχέση εργασίας.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
υποβάλλοντας έγγραφη προσφορά μέχρι και την 15/11/2016 ημέρα Τρίτη,
με συνημμένα τα προβλεπόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο, στο
γραφείο πρωτοκόλλου του ΙΠΧΠ, Αγ. Ζώνης 39 τ.κ. 112 56 Αθήνα.
β) Ταχυδρομικά στην ανωτέρω Διεύθυνση
γ) Ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση protocol@asylonaniaton.gr
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής και πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας.
 Εναλλακτικά: Για τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπάγονται στην
περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα
συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 15/05/2009 και αποδεικνύουν την άσκηση
των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.
 Εναλλακτικά: Για τους γιατρούς που υπάγονται στην περίπτωση της
παραγράφου 2β του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα σύμβασης /






συμβάσεων που αποδεικνύουν ότι στις 15/05/2009 εκτελούσαν καθήκοντα
γιατρού εργασίας χωρίς τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας,
αλλά με τίτλο άλλης ειδικότητας.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία
θα δηλώνεται:
1. Ότι διαθέτει την επάρκεια για την ορθή παροχή των υπηρεσιών που
επιθυμεί το ΙΠΧΠ.
2. Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχει καταδικασθεί
με αμετάκλητη απόφαση:
α) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο ιατρικό σύλλογο.
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα δηλώνεται η προϋπηρεσία σε
αντίστοιχης με την ειδικότητα θέσεις.

