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  Ο Διευθυντής του Ε.Α.Κ.Κ.Ν.   Κασσαβετείας ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να 

συνάψει σύμβαση με ένα  (1) ιδιώτη ιατρό ανεξαρτήτου ειδικότητος , για να 

προσφέρει  υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους Κρατουμένους, 

με αμοιβή κατ΄επίσκεψη, για το χρονικό διάστημα  από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης έως και 31-12-2021. 

 

 

  Η αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 

σαράντα επτά λεπτών (293,47 €) μηνιαίως, όπως αυτή ορίζεται με την αριθμ. 

2/532/0022/24-1-2002 κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης & Οικονομικών 

και το Π.Δ. 98/1993 , αριθμ.106 τεύχος Β΄ της 31-10-2002 ΦΕΚ. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Μαγνησίας. 

 

Οι όποιες ασφαλιστικές εισφορές ή κρατήσεις θα βαρύνουν τον ιδιώτη ιατρό. 

 

Οι ημέρες και ώρες επισκέψεων καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης των δύο 

πλευρών. 

 

Η ανωτέρω αμοιβή θα παρέχεται μόνον όταν αυτή καλύπτεται από τις επισκέψεις των 

ασθενών Κρατουμένων που θα πραγματοποιεί  ο ιατρός μέσα στη διάρκεια του μήνα. 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης 

και  να μην ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. 

 

 

  Κατάθεση δικαιολογητικών έως την 5ην Απριλίου 2021, ημέρα δευτέρα και ώρα 

11:00, τα οποία θα είναι τα κάτωθι : 
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 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία μας με την οποία θα αιτείται την     

     πρόσληψή του. 

 2. Πιστοποιητικό του ιατρικού συλλόγου Βόλου περί εγγραφής του ενδιαφερομένου   

     στα μητρώα του συλλόγου. 

 3. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν υπηρετεί   

     στο Δημόσιο Τομέα και δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Ε.Σ.Υ.  

 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου. 

 5. Επικυρωμένη απόφαση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 6. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας 

  

  

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

   Ανάρτηση της παρούσης θα γίνει θα γίνει τη σήμερον ,  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση αναρτήσεων αποφάσεων του Καταστήματος : 

http://sites.diavgeia.gov.gr/kassaveteia    

 

                                                                                Κασσαβέτεια 1 Απριλίου 2020 
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