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               αο γλσξίδνπκε, όηη ε ππεξεζία καο ελδηαθέξεηαη λα θαιέζεη ηδηώηε ηαηξό κε ηελ 
εηδηθόηεηα ηνπ ςπρηάηξνπ γηα λα πξνζθέξεη πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο 
θξαηνύκελνπο κε ακνηβή, σο καη΄ επίζκεψη ιαηρός , γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1εο 
Ννεκβξίνπ 2017 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2018.  
               Η ακνηβή ηνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα ηξηαθόζηα πελήληα δύν 
επξώ θαη δέθα έμη ιεπηά (352,16 €) όπσο νξίδεηαη κε ηελ αξίζκ. 2/532/0022/24-1-2002 Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη ην Π.Γ. 98/1993 πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζην αξίζκ.106 ηεύρνο Β΄ ηεο 31-10-2002 Φ.Δ.Κ. Σα δε δηθαηνινγεηηθά ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ Π.Ο.Τ. Γ.Τ.Δ.Δ. Ννκνύ Δπβνίαο (πξώελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ 
Διέγρνπ), κεηά ηελ ιήμε θάζε κήλα. Από ηελ κεληαία εθθαζάξηζε ζα αθαηξνύληαη νη λόκηκεο 
θξαηήζεηο. Δάλ ππάξμνπλ θξαηήζεηο ππέξ ΣΑΤ απηέο ζα βαξύλνπλ ηνλ θαη΄ επίζθεςε 
γηαηξό. 
               Η αλσηέξσ ακνηβή (352,16 €), ζα παξέρεηαη κόλνλ όηαλ απηή θαιύπηεηαη από ηηο 
επηζθέςεηο ησλ αζζελώλ θξαηνπκέλσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν ηαηξόο κέζα ζηελ δηάξθεηα 
ηνπ κήλα. 
               Οη εκέξεο θαη νη ώξεο ησλ επηζθέςεσλ, ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Τπεξεζία καο θαη 
ν ηδηώηεο ηαηξόο (ςπρίαηξνο) ζα θαιείηαη, κε απόθαζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Υαιθίδαο. 
               Ο επηιερζείο θαη΄ επίζθεςε ηδηώηεο ηαηξόο κε εηδηθόηεηα ηνπ ςπρίαηξνπ ζα πξέπεη: 
(1) Να κελ έρεη άιιε απαζρόιεζε ζηνλ Γεκόζην Σνκέα. 
(2) Να έρεη πηπρίν αλώηαηεο ςπρηαηξηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ηεο 
αιινδαπήο. 
(3) Να έρεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 
(4) Δάλ είλαη άλδξαο λα έρεη εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή λα έρεη 
απαιιαγεί λόκηκα από απηέο θαη λα κελ είλαη αλππόηαθηνο ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 
ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απόθαζε. 
               Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπο (επηζπλάπηεηαη) 
ζηελ ππεξεζία καο, κέρξη ηελ Γεπηέξα 30 Οθησβξίνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 
κ.κ. ζην ινγηζηήξην (αξκόδηνο ππάιιεινο θ. Κσλζηαληίλνο ΡΟΤΣΗ). Σα δε δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο είλαη ηα αθόινπζα : 
(α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε ηίηινπ ζπνπδώλ 
από Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνύ , επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ θαζώο θαη βεβαίσζε (όπνπ 
απαηηείηαη) ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π (πξώελ ΓΙ.ΚΑ.ΣΑ.)από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε αλαγλώξηζε 
ηνπ πηπρίνπ ηεο ςπρηαηξηθήο σο ηζόηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ κε απηά ησλ Διιεληθώλ Α.Δ.Ι. 
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(β) Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αλ ν 
ςπρίαηξνο θαηέρεη άιιε έκηζζε ζέζε θαη πνπ. 
(γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο Φπρηαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο. 
(δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξώα ηνπ πιιόγνπ. 
(ε) Αλαθνίλσζε άδεηαο Φπρηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 
(ζη) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 
(δ) Έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
(ε) Τπεύζπλε Γήισζε (γηα ηνπο άλδξεο) όηη έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο ή όηη έρνπλ λόκηκα απαιιαγεί. 
Η παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (δηαύγεηα) 
https://et.diavgeia.gov.gr/f/kkhalkidas. 
Παξαθαινύκε γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
Υαιθίδαο απηήο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξώα ζαο 
ςπρηάηξσλ. 
  
                                                                                Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 
 
 
 
 
  
                                                                                        ππξίδσλ  Αζαλαζίνπ 
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ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Χ ΙΓΙΧΣΗ 
ΚΑΣ΄ ΔΠΙΚΔΦΗ ΙΑΣΡΟΤ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΦΤΥΙΑΣΡΟΤ : Πξνο ην Καηάζηεκα 
Κξάηεζεο Υαιθίδαο. 
 
 
Προζωπικά ηοιχεία : 
Δπώλπκν : 
Όλνκα : 
Όλνκα Παηξόο : 
Όλνκα Μεηξόο : 
Α. Γ. Σ. : 
Ηκεξνκελία έθδνζεο : 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 
Τπεθνόηεηα : 
ηξαηησηηθή ζεηεία :  Απαιιαγή  [    ]                      Δθπιεξσκέλε   [    ] 
Πηπρίν : 
Βαζκόο : 
Μεηαπηπρηαθό : 
ηοιχεία Αλληλογραθίας : 
Οδόο θαη Αξηζκόο :   
Πόιε : 
Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο : 
Σειέθσλν νηθίαο : 
Κηλεηό ηειέθσλν : 
E – mail : 
 
        Με ηελ παξνύζα αίηεζή κνπ, αηηνύκαη όπσο θιεζώ σο θαη΄ επίζθεςε ηαηξόο κε ηελ 
εηδηθόηεηα ηνπ ςπρηάηξνπ, λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ ζηνπο αζζελείο θξαηνπκέλνπο 
ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Υαιθίδαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-11-2017 έσο 31-12-
2018. 
        Δπηζπλάπησ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
                                                                    Υαιθίδα               Οθησβξίνπ 2017 
                                                                               Ο/Η  Αηηώλ-νύζα 
 
 
 
 
                                                                                  (Τπνγξαθή) 
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