
1 
 

 
Αθήνα, 21.12.2021 

        ΑΠ. 25962 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη την από  25/11/2021 
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και την από 17/12/2021 Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ του Ι.Σ.Α. και της  Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο:  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου διάρκειας έως τις 17  Μαρτίου 
2022, με έως 3 ιατρούς, έως 3 νοσηλευτές, και έως 3 άτομα διοικητικών 
καθηκόντων.  
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 
Οι ως άνω θα απασχοληθούν για την παραπάνω διάρκεια, η οποία μπορεί να 
παραταθεί, προσφέροντας υπηρεσίες που προβλέπονται από την προαναφερθείσα 
προγραμματική σύμβαση, με κυριότερη την διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών 
ελέγχων για covid-19  (rapid test, PCR test, κ.α.)  
Η απασχόληση αυτή, που μπορεί να γίνεται και σε ημέρες αργίας, δεν θα υπερβαίνει 
τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.  
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Για κάθε θέση απασχόλησης, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική 
Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

 
Ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  

 
Ι. ΓΙΑ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(1) Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη 
διεύθυνση isathens1@isathens.gr 

(2) Βιογραφικό σημείωμα  
(3) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής  
(4) Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 
(5) Βεβαίωση τίτλου ειδικότητας. 
(6) Δελτίο ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
(7) Δίπλωμα οδήγησης. 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα (όπως μεταπτυχιακές σπουδές)  θα συνεκτιμηθούν. 
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ΙΙ. ΓΙΑ ΤΙΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(1) Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη 
διεύθυνση isathens1@isathens.gr 

(2) Βιογραφικό σημείωμα  
(3) Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
(4) Δελτίο ταυτότητας ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. 
(5) Δίπλωμα οδήγησης 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα (όπως μεταπτυχιακές σπουδές)  θα συνεκτιμηθούν.  
 
ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(1) Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη 
διεύθυνση isathens1@isathens.gr 

(2) Βιογραφικό σημείωμα  
(3) Δίπλωμα οδήγησης 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα (όπως πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ)  θα 
συνεκτιμηθούν. 
 
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την 
παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα 
υποβάλλουν αιτήσεις για την ανάληψη του έργου – εντολής και επιφυλάσσεται να 
λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να 
διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του, σύμφωνα με την 
άποψη του ΔΣ του Ι.Σ.Α. Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα 
υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση, ή 
άλλη ικανοποίηση εις βάρος του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
 
Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα 
αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από σήμερα  
μέχρι και την Δευτέρα, 27/12/2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη 
διεύθυνση isathens1@isathens.gr  
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
              
 
            Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                          Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ  
  


