ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 239/14-01-2014
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΨΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ

Σο Κένηπο Διδικών Παιδιών «Ευοδόσορ Πηγή» ζηα πλαίζια ηηρ Ππάξηρ "ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ (ΤΓ-ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ) 4 ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ
ΤΣΔΡΖΖ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ, "ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ", ηος Δ.Π «ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 2007-2013» Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 10: «Πλήπηρ
ενζυμάηυζη ηος ζςνόλος ηος ανθπώπινος δςναμικού ζε μια κοινυνία ίζυν εςκαιπιών ζηιρ 8
Πεπιθέπειερ ύγκλιζηρ».

Ανακοινώνει ηην πποκήπςξη (1) μίαρ θέζηρ:
ΠΔ Ηαηρού Παθολόγοσ ή Γενικού Ηαηρού με εμπειρία ζηα άηομα νε νοηηική σζηέρηζη
και ασηιζμό.
Και καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ςποτηθίοςρ να ςποβάλοςν αίηηζη με ηα παπακάηυ
δικαιολογηηικά:
α) Πηςσίο ανώηαηηρ ιαηπικήρ ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ
β) Άδεια άζκηζηρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ.
γ) Άδεια σπηζιμοποίηζηρ ηίηλος ιαηπικήρ ειδικόηηηαρ Παθολόγος ή Γενικού ιαηπού.
δ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηον ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ζε ιζσύ.
ε) Τπεύθςνη δήλυζη όηι δεν έσει καηαγγελθεί η ζύμβαζή ηος από αζθαλιζηικούρ θοπείρ για
ανηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά από δόλο ή αμέλεια.
ζη) Βιογπαθικό ζημείυμα.
ΥΠΟΒΟΛΖ ΑΗΤΖΣΔΩΝ ΣΥΜΜΔΤΟΦΖΣ
Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλλοςν ηην Διδική ένηςπη Αίηηζη - Τπεύθςνη Γήλυζη
με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζηο:
Κένηρο Διδικών Παιδιών «ΕΩΟΓΟΦΟΣ ΠΖΓΖ»
Οδόρ: Μικπάρ Αζίαρ ηαθμόρ Α.Σ. Ο.Σ.Δ.,
Νέα Αλικαπναζζόρ,
71601 Ζπάκλειο Κπήηη
«Για ηην Πποκήπςξη 239/14-01-2014 ζηα πλαίζια ηηρ Ππάξηρ "ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΔΓΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ (ΤΓ-ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ) 4 ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΚΡΖΣΖ, "ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ" »

Σημείωζη: Όλα ηα παραπάνω δικαιολογηηικά θα πρέπει να είναι πρωηόησπα ή νομίμως
επικσρωμένα.

Ως καηαληκηική ημερομηνία καηάθεζης ηων αιηήζεων ορίζεηαι η ήμερα
Παραζκεσή 14/02/2014.
Σο εμππόθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει η ζθπαγίδα ηος
θακέλος αποζηολήρ, ο οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζή ηος επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηυν
ςποτηθίυν.
Σα ζσεηικά ένηςπα αιηήζευν διαηίθενηαι από ηη Γπαμμαηεία ηος Κένηπος και από ηην
ιζηοζελίδα μαρ www.zoodohos.com
Πληποθοπίερ ζηα ηηλέθυνα 2810 344094 και 2810 224699 ,
e-mail: zoodohos@otenet.gr
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