
 

   

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Τρίκαλα  13.01.2023                    

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 2117 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Για την σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

με έναν (1) Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8.10.1997) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 

234/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 

και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 19/2022 (ΑΔΑ:ΨΔΓ4ΩΗ9-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή 

σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

25 του ν.4829/2021. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1866/08.02.2022 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/ΣΧ.8138 απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) με την οποία εγκρίθηκε 

για το Δήμο Τρικκαίων η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο υπό 

την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των οριζομένων που προβλέπουν, μεταξύ 

άλλων, ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 

των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση 

των συμβάσεων αυτών. 

5. Την υπ’ αριθμ. 823/2022 (ΑΔΑ:6821ΩΗ9-ΚΤΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα: «Έγκριση ανακοίνωσης για σύναψη μίσθωσης έργου ιατρού ελεγκτή». 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 152827/16.12.2022 απόφαση Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος 

νομιμότητας της αριθμ.823/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τρικκαίων». 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2517/21.01.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την κάλυψη της αμοιβής της σύμβασης μίσθωσης έργου της 

παρούσας ανακοίνωσης  

 

Ανακοινώνει 

 

ΑΔΑ: Ε17ΡΩΗ9-1ΤΒ



Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Ιατρό ΠΕ ειδικότητας Παθολογίας ή 

Γενικής Ιατρικής, για  τον κατ’ οίκον ιατρικό έλεγχο των ασθενούντων υπαλλήλων του 

Δήμου Τρικκαίων. 

 

Διάρκεια της σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως ένα (1) έτος. 

 

Περιγραφή του αντικειμένου απασχόλησης: 

Ο κατ΄οίκον ιατρικός έλεγχος των ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου Τρικκαίων  

(άρθρο 62 παρ.3 Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 του 

Ν. 4210/2013) ο οποίος θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 Ο αριθμός των κατ΄ οίκον επισκέψεων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

έως διακόσιες (200). 

 

Αμοιβή : 

Η αμοιβή για την εκπλήρωση του ανωτέρω έργου ορίζεται για τον συνολικό αριθμό 

των επισκέψεων σε 10.000,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον ΚΑ 006117.0000 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων.      

Η αμοιβή θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου κατόπιν έκδοσης των 

σχετικών παραστατικών. 

 

Απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και 

τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

 

Α. Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Σε 

περίπτωση αποφοίτησης από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνώριση από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

3. Άδεια τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής 

4. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

 

Β. Τυχόν πρόσθετα προσόντα: 

1. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το βασικό τίτλο 

σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. 

2. Εμπειρία στην άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος 

 

Κριτήρια επιλογής/Συντελεστές Βαρύτητας: 

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής έχουν ως εξής: 

1. Τυπικά προσόντα της θέσης όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω: 50% 

2. Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  20% 

3. Εμπειρία 30% 

ΣΥΝΟΛΟ: 100% 

ΑΔΑ: Ε17ΡΩΗ9-1ΤΒ



 

Εμπειρία: 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο 

ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας 

χρησιμοποίησης  τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. 

Τα πιστοποιητικά απόδειξης της εμπειρίας για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες  είναι:   

·  Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

·  Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα (Ιατρικού Συλλόγου) στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:   

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής 

(χορηγείται από την υπηρεσία) και να την  υποβάλουν μαζί με τα εξής απαραίτητα 

δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή  άλλων 

δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως 

σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου 

(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) 

ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 

όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία 

γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής 

απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3.  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

4.  Άδεια τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής 

5. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας ( εφόσον υπάρχει) 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται : 

α ) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή 

στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν 

τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

β ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  

γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 

λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε 

πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής  και να την 

υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη 
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διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prokirixeis@trikalacity.gr. Η αίτηση συμμετοχής 

πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή (scan). 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 14.01.2023 μέχρι και 

23.01.2023 

Η παρούσα ανακοίνωση  θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων  

www.trikalacity.gr  και στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Κατάταξη υποψηφίων: 

 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις  κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει της 

συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα κριτήρια, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.  

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

 

Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Τρικκαίων. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η 

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Τρικκαίων. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prokirixeis@trikalacity.gr. 

 

 

                  Τρίκαλα 13.01.2023 

 

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

                                                                                                         ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ     

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

           

        

                                                                        ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ 
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