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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Με έναν (1) Ιατρό ΠΕ Παθολόγου ή Καρδιολόγου, η Γενικής Ιατρικής  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 1.Τις διατάξεις 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' αρ. 67/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :«Προγραμματισμός πρόσληψης  για 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ιατρού ειδικότητας ΠΕ Παθολόγου ή Καρδιολόγου, η 
Γενικής Ιατρικής,  για τη στελέχωση του Κοινωνικού Ιατρείου υπό την επίβλεψη του Τμήματος Προστασίας 
και Προαγωγής της δημόσιας υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας». 
3. Την υπ'αρ.πρωτ. 6871/25-05-2020 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 45672/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α ́), όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου 
στον Δήμο Καστοριάς, προς υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) έτος, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, 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. 
6. Την υπ' αρ. 354/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός ειδικότητας για την 
πρόσληψη εγκριθέντος (αρ.πτωτ.οικ.45672/20-07-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ)προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Καστοριάς. 



 7.Την υπ'αρ.πρωτ. 166657/162646/16-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας , με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον Δήμο 
Καστοριάς, με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Παθολόγου ή Καρδιολόγου, η Γενικής Ιατρικής, για τη 
στελέχωση του Κοινωνικού Ιατρείου υπό την επίβλεψη του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της 
δημόσιας υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. 
 

Ανακοινώνει 
 

   Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης  έργου με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας ΠΕ  Παθολόγου ή Καρδιολόγου, η 
Γενικής Ιατρικής, για τη στελέχωση του Κοινωνικού Ιατρείου υπό την επίβλεψη του Τμήματος Προστασίας 
και Προαγωγής της δημόσιας υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας. 

   Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
Τυπικά προσόντα της θέσης:  
1. ΤίτλοςΣπουδών / Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής, ειδικότητας ΠΕ  Παθολόγου ή 

Καρδιολόγου, η Γενικής Ιατρικής.     Σε περίπτωση αποφοίτησης από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 
αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 
Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
2. Τίτλο σπουδών. 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
4. Βεβαίωση οικείου Ιατρικού Συλλόγου. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση 
μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr. ) και συγκεκριμένα μέσω της 
ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: Αρχική 

Σελίδα Επικαιρότητα  Προκηρύξεις - Διακηρύξεις   Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου με έναν (1) Ιατρό ΠΕ Παθολόγου ή Καρδιολόγου, ή Γενικής Ιατρικής. 
      Η αίτηση (υπογεγραμμένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν») στην ακόλουθη διεύθυνση: protokolo2@ 
kastoria.gov.gr.  
     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την 
επόμενη της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από την Παρασκευή 15-01-2021 εως κα την Δευτέρα 25-
01-2021. 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       Ο Δήμαρχος Καστοριάς 
 
 
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ 


