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ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 Τθν παρ. 8 του άρκρου 6 Ν. 2527/97 όπωσ αναρικμικθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 10 του Ν. 3812/2009 και 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 30 του Ν. 4314/14. 

 Τισ υπ’αρικ. 5/2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων. 

 Τθν εγκφκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.14626/26-02-2021 για τον προγραμματιςμό προςλιψεων. 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 
τεφχοσ Α'): «Οργανικόσ Νόμοσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και άλλεσ ρυκμίςεισ». 

 Τθν υπ’αρικ. Πρωτ.: 7576/25-08-2021 ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ιατρό πακολόγο από 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ. 

 Τισ ανάγκεσ ςε προςωπικό που προκφπτουν από τθ Λειτουργία του Δ.Γ.Χ. 

 Τθν 406/02-03-2022 βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ για τθν φπαρξθ πιςτϊςεων. 

 Τθν υπ’ αρικμό Α-78/2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με κζμα τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν 
δζςμευςθ και διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ ποςοφ 6.488,82 € εισ βάροσ του Κ.Α. 00-6117.005 του προχπολογιςμοφ 
ζτουσ 2022 και για το ζτοσ 2023 το ποςό των 1.511,10 € ςε βάροσ του ςυνεχιηόμενου Κ.Α. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τθν πρόκεςθ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων να ςυνάψει ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθν κάλυψθ αναγκϊν των 
θλικιωμζνων του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων με αντικείμενο τθν περίκαλψθ των θλικιωμζνων του ιδρφματοσ και 
τθ ςυνταγογράφθςθ των φαρμάκων τουσ.  
Στο πλαίςιο του ζργου αυτοφ κα απαςχολθκεί ζνασ (1) Ιατρόσ Πακολόγοσ για τα διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ με ςυχνότθτα 
απαςχόλθςθσ δφο (2) επιςκζψεων τθν εβδομάδα ι όταν εκτάκτωσ κλθκεί με ςυνολικι ετιςια αποηθμίωςθ 7.999,92 
(επτά χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα εννζα ευρϊ και ενενιντα δφο λεπτά) € το ζτοσ.  
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ θ αίτθςθ πρζπει να προςκομιςκοφν: 

1. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ τθσ κζςθσ (χορθγείται και από τθν Υπθρεςία). 
2. Αντίγραφο Πτυχίου Ιατροφ. 
3. Αντίγραφο άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. 
4. Αντίγραφο άδειασ χρθςιμοποίθςθσ του τίτλου τθσ Ιατρικισ Ειδικότθτασ τθσ Πακολογίασ. 
5. Αντίγραφο εγγραφισ Ιατροφ ςτον Ιατρικό Σφλλογο Χανίων. 
6. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Φορολογικι Ενθμερότθτα. 
2. Βεβαίωςθ μθ οφειλισ από το Διμο Χανίων. 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ, Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μθ μιςκωτϊν ΕΦΚΑ. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με 
άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από 
δθμόςια αρχι, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (ςτο e-mail τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) είτε ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Μελιδονίου 27, τκ 73141, Χανιά. 
Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν 
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θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των 
υποψθφίων. 
 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι από 3/3/2022 ζωσ και 8/3/2022. Η παροφςα ανακοίνωςθ κα δθμοςιευκεί 
ςτον ιςτότοπο του Διμου Χανίων www.chania.gr και κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 
Γθροκομείου Χανίων οδόσ Μελιδονίου 27, τκ. 73141, Χανιά. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται από τθν 
Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων κα Βζρδου Ευγενία Τθλ 
28210-23365 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

 

 

ΗΜΑΝΣΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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