
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΗΡΑΚΛΕΙΟ       26 / 4 / 2016 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1   712 02                                                                 Aριθ. Πρωτ:       45.845 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

                                              Α Ν Α Κ Ο Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                                          ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Εχοντας υπόψη: 

1)Tις διατάξεις των άρθρων 58 κ΄ 59 του Ν.3852/2010 (φεκ 87 / Α΄ / 7-6-2010) και την αριθ. 31727/ 

    23-3-2016 Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

του». 

2)Τις διατάξεις των άρθρων 4,8 και 9 του Ν 1568/1985 

3)Tις διατάξεις του ΠΔ/τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄ / 15-1-1980) περί «εκτελέσεως έργων και 

προμηθειών O.T.A»     

4)Την με αριθ. 27319/18-7-2002 Κ.Υ.Α των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α  κ΄ Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945 Β΄ /24-7   

2002) περί «χρηματικού ορίου απευθείας ανάθεσης» 

5)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87 Α΄/ 07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»    

6)Την με αριθ. πρωτ.Α-593/12-4-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Δέσμευσης 

πίστωσης ποσού 12.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10-6117.008 του προυπολογισμού εξόδων του 

Δήμου μας    οικονομικού έτους 2016 

7)Την με αριθ. 186/13-4-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης     ποσού 12.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10-6117.008 του προυπολογισμό του έτους 2016 

με τίτλο «Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες(Iατρός Εργασίας) και ότι προβλέπεται η 

θέση του ιατρού εργασίας στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας 

 

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΟΤΙ : 
 

  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ιατρού εργασίας με απευθείας 

ανάθεση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

1.Ο Iατρός πρέπει να διαθέτει και την σχετική  άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και την    

ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

2.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση της θέσης με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα      

θα γίνουν δεκτές και Αιτήσεις ιατρών, οι οποίοι: 

Α) Είναι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής 

Β)Εχουν την ειδικότητα της παθολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν 

παρακολουθήσει    ειδικό σεμινάριο ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

13 του Ν.1568/1985 ή διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση. 

 

 



 

 

Γ)Εχουν ασκήσει καθήκοντα Iατρού εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε χρόνια 

τουλάχιστον. 

3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός με τις παραπάνω ειδικότητες, είναι δυνατόν να 

προσληφθεί    ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας κατά προτίμηση παθολόγος.  

   Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Δήμου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την Ανακοίνωση τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1.Αίτηση 

2.Αντίγραφο πτυχίου 

3.Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

4.Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 

5.Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν σε ποια Ταμεία ή Οργανισμό παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους 

 

Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσόντων, πλέον του ενός υποψηφίων στη πρώτη κατηγορία,θα 

διεξαχθεί κλήρωση. 

Σε περίπτωση μη εντάξεως υποψηφίου στη πρώτη κατηγορία , θα επακολουθήσει κλήρωση στη 

δεύτερη κατηγορία. 

Σε περίπτωση επίσης μη εντάξεως υποψηφίου στη δεύτερη κατηγορία , θα  επακολουθήσει 

κλήρωση στη τρίτη κατηγορία. 

 

 

                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ                    

 

 

 Να δημοσιευτεί στο φύλλο της 27/4/2016  

 της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


