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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Θεσ/νίκη     12-12-2019 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ.    5620 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                    Α.Δ.Α.        
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                            
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»  
 
                                                                 
                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       
 
                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/8-10-1997 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-12-
2009 τ. Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
3.  Τις διατάξεις του Ν. 4147/2013 περί κύρωσης της από 31-12-2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τ. Α΄). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/31-10-2014), 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 
(ΦΕΚ/130/τ. Α’/18-7-2018). 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύει. 
6.    Τις διατάξεις των άρθρων 226 – 238 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας». 
7. Την υπ’ αριθμ. 36/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 
8. Την υπ’ αριθμ. 9805/19-02-2019 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
9.   Την υπ’ αριθμ. 3794/04-04-2019 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
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10. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (ΦΕΚ 280/28-12-2006 τ. Α') 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, με θέμα: 
«Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», όπως μας κοινοποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. 
32122/25-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
11.  Την υπ’ αριθμ. 66166/2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
12. Την υπ’ αριθμ. 5328/2019 Βεβαίωση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος. 
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
Θεσσαλονίκης  «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/24-2-2012, όπως 
διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 39626/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2919/30-10-2012, τ. 
Β’). 
14. Την υπ’ αριθμ. 5536/9-12-2019 βεβαίωση του Ιδρύματος για την ύπαρξη των 
σχετικών πιστώσεων συνολικής δαπάνης ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) . 
 

Ανακοινώνει 
 

  Ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο 
ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 
με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των 
βρεφονηπίων των τμημάτων του Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού 
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”» συνολικής 
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με έδρα το 
Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός». 
  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
 3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες 
πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 
1 του Ν. 2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς 
και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται 
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 
3832/1958).  
 Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 
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Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο και  από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 
 4. Εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης βρεφών και νηπίων, εμπειρία 
συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικής μέριμνας και ψυχικής υποστήριξης σε 
βρέφη, νήπια και γονείς και κοινωνικό έργο θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή 
των υποψηφίων. 
 5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 
3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, 
υποδικία κ.λ.π.). 
  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΥΠΙΚΑ Ή ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  
 1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας. 
 2)  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  
 3)  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου. 
 4)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
 5) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 6)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην παιδιατρική ή νεογνολογία ή σε 
άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο.   
 Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
άτομα με τα ανωτέρω προσόντα: 
 Τα ανωτέρω, υπ’ αριθμ. 1 έως 5, προσόντα, χωρίς το μεταπτυχιακό δίπλωμα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/31-10-2014) 
«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α’/18-7-2018), η 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται 
υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση 
των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις 
δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για 
έκδοση εγκριτικής απόφασης. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

 Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά:  
  1.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες 
σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα 
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στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις 
κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να 
προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 
 2.  Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να 
αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 
καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. 
Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5. 
 Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν 
οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της 
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή 
σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
 3.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να 
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 
αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση 
είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις 
περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο βαθμός προκύπτει 
μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή 
«ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό 
βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία 
αξιολογική κλίμακα, π.χ. «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» 
για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό 
χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».                           
 Όπου στην ανακοίνωση ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα 
Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας» με το 
ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που 
αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους 
παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίσουν 
συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο 
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό 
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν 
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
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Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του 
τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 
επίσημη μετάφρασή της. 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την 
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία 
καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της 
στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
 Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις 
χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών που 
χορηγήθηκαν α) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ 
του Τίτλου ΙΙΙ του Π.Δ. 38/2010 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή 
των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις 
διατάξεις του Π.Δ. 84/1986.  
 Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής, 
εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση 
προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για 
τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.   
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες.  
 Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 
«σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δεν μπορεί να αναγνωρίσει ισοτιμία πτυχίων 
Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την 
έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω 
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή 
τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό 
προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.». 
 Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί 
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με 
βεβαίωση του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού 
αντικειμένου του πτυχίου, με  πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από 
την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για την προκηρυσσόμενη  θέση. 
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 Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής 
των αιτήσεων. 
 4.  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 5.  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, η οποία 
πρέπει  να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο  υποβολής της αίτησης. 
 6.  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.  
 7.   Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 8.  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην παιδιατρική ή νεογνολογία ή σε άλλο 
συναφές γνωστικό αντικείμενο.   
 Αν ο  μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο 
Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που 
από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται 
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
 9.   Βιογραφικό Σημείωμα. 
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι α) δεν έχει 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας), υπό 
επικουρική στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή ζωής, β) δεν είναι 
υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 
γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική), και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

  
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. 

 
                  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  
 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από 
την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
 Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-
1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 
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ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που 
γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-09-2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 
μετέφρασε. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η 
γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα 
γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες 
μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές 
είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 
 Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Της ημεδαπής  
 α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 
υπηρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι 
σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή 
των ακριβών αντιγράφων τους. 
 β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο 
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

Η απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ιατρών και νοσηλευτών των 
δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, εξαιρείται της ανάλογης 
εφαρμογής των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994, όπως ισχύουν  (άρθρο 6 παρ. 4 περ. β του Ν. 2527/1997 όπως 
συμπληρώθηκε με το   άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3812/2009). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα 
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
(28ης Οκτωβρίου 99), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310929600, εσωτ. 25 και  18. 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται 
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μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής.   

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο 
τύπο.  Ανάρτηση  ολόκληρης  της   ανακοίνωσης  θα  γίνει  στο  
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 16-12-2019   και 
λήγει στις 27-12-2019.  

 
Η  

Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
  
 

Ιωάννα Σπανού 


