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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΟΑΕΣΜ/ΣΜΕ-1/2019 
 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατόπιν του υπ’αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./154/19950/5.6.2019 

Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, προκηρύσσει μια (1) θέση Ιατρού, με τον οποίον προτίθεται να 
συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών 

Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού της ΕΣΥΠΠ ΔΕΔΔΗΕ.  

 
Ο υποψήφιος πρέπει να: 

α.  Είναι Ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου. 
β.  Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως 

πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.  

γ.  Έχει (προκειμένου για άνδρα) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

δ. Μην κατέχει τη θέση του Επιστημονικά Υπευθύνου Ιατρού (κατά το Π.Δ. 
95/1999) σε καμία άλλη ΕΣΥΠΠ. 

 

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το 
οριζόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ.95/1999, του Ν.3850/2010 και των  σχετικών 

κανονιστικών Αποφάσεων. Ο Ιατρός που θα ασκεί καθήκοντα Επιστημονικά 
Υπεύθυνου Ιατρού ΕΣΥΠΠ ΔΕΔΔΗΕ με την υπόψη σύμβαση μίσθωσης έργου, θα 
έχει ως έδρα απασχόλησης τα γραφεία της ΔΟΑΕΣΜ στην Αθήνα, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 1. 
Η αμοιβή του θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά μήνα με την προσκόμιση 

(από τον Ιατρό) Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και με βάση το παρουσιολόγιο 
του Ιατρού, όπως θα εγκρίνεται κάθε φορά από την υφιστάμενη Ιεραρχία του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Ο Ιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα έχει ωράριο 

εργασίας σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών υπαλλήλων της ΔΟΑΕΣΜ, με 
εβδομαδιαία απασχόληση 20 ωρών και συνολική ετήσια απασχόληση 960 ωρών. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής 

υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), και η οποία θα 

συνοδεύεται (επί ποινή αποκλεισμού), από τα οριζόμενα παρακάτω 
δικαιολογητικά. Η αίτηση που συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή 
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αστυνομικό τμήμα, την υπογραφή του ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή, 
από 06.09.2019 έως και 20.09.2019 από τον ενδιαφερόμενο Ιατρό στο 

Πρωτόκολλο της ΔΟΑΕΣΜ τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 8:30 - 15:30 
(Διαμαντοπούλου 10 11743 Αθήνα, 4ος όροφος). Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει 

την ένδειξη εξωτερικά : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου». Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης 
ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα : 
κ.κ. Σ. Τσολακίδης (e-mail: s.tsolakidis@deddie.gr, τηλ.: 2109090390) και K. 

Πέρβελης (e-mail: k.pervelis@deddie.gr, τηλ.: 2109090383). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 

στην Υπηρεσία μας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση και β) στο δικτυακό 
τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr -› Απασχόληση -› Θέσεις Εργασίας -› 

Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού). 
 
Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το 

σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση του υποψηφίου με βάση τα 
απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική του κατάρτιση και εμπειρία στο 

αντικείμενο της Σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη συστάσεις εργοδοτών, εφόσον 
υπάρχουν. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης 

της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιμότητας, του οικονομικά προσιτού 
χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών 

 

Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος Ιατρός αποχωρήσει πριν τη λήξη της 
σύμβασής του, δύναται να ντικατασταθεί από άλλον, από την αρμόδια Επιτροπή, ο 

οποίος θα απασχοληθεί για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα 
και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης 
έργου. 

 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων: 
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αντίστοιχο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. 
2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος. 
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από 
τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί 
πειθαρχικά. 

6. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τη σχέση του υποψηφίου με τον ΕΟΠΥΥ. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν κατέχει 
τη θέση του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού σε καμία άλλη ΕΣΥΠΠ. 

8. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα 
Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 
3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο 

ΚΕΠΕΚ. 
9. Βεβαιώσεις εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, από 

τις οποίες να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

http://www.deddie.gr/
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που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας) ή φωτοαντίγραφα συμβάσεων σε συνδυασμό με 

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, που να καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος 
της εμπειρίας. 

10.Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από το στρατό, 
προκειμένου για τους άντρες, οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, το 

αργότερο κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
11.Βιογραφικό σημείωμα. 

12.Φωτοαντίγραφο δύο όψεων ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
 

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει ομοίως να υποβάλει υποχρεωτικά 

και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), στην οποία να δηλώνει ότι : «Όλα τα 
υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω 

ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
Επίσης δηλώνω ότι έχω τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, 
καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική 

δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, 
παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και ότι 

δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.» 
 
Η παρούσα Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα 

αναρτηθεί στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(www.deddie.gr). 

 
 
Συνημμένα: 

- Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης σχέσης υποψηφίου με τον ΕΟΠΥΥ 
- Yπόδειγμα συμφωνητικού με τα συνημμένα αυτών 

 
 

 
 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2019 

 
Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ € 

(ΕΤΟΥΣ) 

1 ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 960 19.200,00 

 


