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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κομοτηνή ,    07/07/2021 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                    Αρ. Πρωτ:  1850 
ΔΗΜΟΣ                                                  
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 
Δ/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 
Ταχ. Κωδ: 69133 Κομοτηνή 
Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ 
Τηλέφωνο: 2531023175 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

CPV: 85121000-3 (Ιατρικές υπηρεσίες) 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής  ανέρχεται στο ποσό των 6.783,00€. 
  
 
 
 
 
Περιεχόμενα μελέτης: 

1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές - χαρακτηριστικά 
3.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή Χρηματοδότησης 
 
Κ.Α. 00.6117.14 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους παιδικούς σταθμούς»  
Προϋπολογισμού του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής έτους 2021». 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΠΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τα φιλοξενούμενα παιδιά των παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής. 
Σύμφωνα με την απόφαση 141/2018 του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής με την οποία εγκρίθηκε ο 
κανονισμός λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ο οποίος βασίστηκε στον πρότυπο 
κανονισμό λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017),ο παιδίατρος έχει 
την υποχρέωση να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες δύο φορές τον μήνα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς του νομικού μας προσώπου. 
 
Ειδικότερα ο παιδίατρος έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 
 

1. Να ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του κάθε παιδιού εφόσον παρακολουθεί τα παιδιά εντός του 
Σταθμού. 

2. Να καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ 
ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο 
λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού. 
 

Η παροχή υπηρεσιών του παιδίατρου στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Δήμου Κομοτηνής θα εκτελεστούν με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης 
την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/2021 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3731/08 

 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Την υπ΄ αριθ. 152/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου 
Κομοτηνής», με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 καθώς και την 
αριθμ. 455/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής με την οποία 
ψηφίστηκε 

 Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» και 
συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00.6117. 14 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους 
παιδικούς σταθμούς»  Προϋπολογισμού του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής έτους 2021» 

 Την αιθμ. 141/2018 απόφαση ΔΣ του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής περί έγκρισης του Κανονισμού 
Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής  

 Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 
 Ο Ιατρός (Παιδίατρος) θα είναι υποχρεωμένος:  
1. Να επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για να 
εξετάζει τα φιλοξενούμενα παιδιά και να παρακολουθεί τη διανοητική και σωματική τους ανάπτυξη. 
2. Να συνεργάζεται με τους γονείς και να ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών καθώς και 
να  εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων. 
3. Να τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και 
για σοβαρά ζητήματα υγείας να έρχεται σε επικοινωνία πρώτα με τους γονείς και να ενημερώνει τον ιατρικό 
φάκελο των νηπίων. 
4. Να υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών  
5. Να διατηρεί φαρμακείο και να ελέγχει για την καλή κατάστασή του, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς με τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρμακα και να εκπαιδεύει για την παροχή πρώτων βοηθειών 
τους δύο (2), υπαλλήλους από το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό.  
6. Να υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες, 
αναπτύσσοντας δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα νήπια σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς.  
7. Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ενημερώσεων προς τους γονείς, αλλά και ομιλιών με θέματα 
σχετικά με το αντικείμενό του.  
8. Να συντάσσει έκθεση για το έργο του στην οποία και διατυπώνει τις προσωπικές του προτάσεις και κρίσεις. 
και να τη διαβιβάζει προς τον Πρόεδρο του ΝΠ «ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής». 
 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η  ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γ) Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου  από την αρμόδια Ελληνική Αρχή 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
 
 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου 
Κομοτηνής». από 01-09-2021 έως 31-07-2022, ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ο χώρος απασχόλησης  και ο αριθμός των  παιδιών θα είναι συγκεκριμένα: 
Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Δ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός,  
Ε’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Η’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, , Παιδικός Σταθμός 
Κοσμίου, Παιδικός Σταθμός Αιγείρου, Παιδικός Σταθμός Ροδίτη, Παιδικός Σταθμός Νέας Καλλίστης, Παιδικός 
Σταθμός Νέου Σιδηροχωρίου  
 

 
 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Μήνας Έτος Ώρες 
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021 147 
Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 252 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  399 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
 
Οι υπηρεσίες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Δήμου Κομοτηνής από 01/09/2021 έως 31/07/2022, διότι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών προβλέπει υπηρεσίες παιδίατρου ασκώντας γενική επίβλεψη για την υγεία των 
παιδιών. 
 
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών 
ευρώ 6.783,00€  και αναλυτικότερα έχει ως εξής: 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 
 

 
Θα βαρύνει τους ΚΑ εξόδων           
 
 
 

 
Η δαπάνη για το έτος 2021 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
00.6117.14 με τίτλο «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους παιδικούς σταθμούς» όπου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης θα εγγραφεί στον  ΚΑ 00.6117.14 με τίτλο 
«Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους παιδικούς σταθμούς» προϋπολογισμού του οικ. 
έτους 2022  . 
   
Η εργασία θα ανατεθεί σε παιδίατρο και η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 
4782/2021. 

 
 
 

α/α Ειδικότητα Περιγραφή υπηρεσίας Έτος Διάρκεια 
/ώρες 

Τιμή ανά 
ώρα 

Δαπάνη 

1 Ιατρός  Παιδίατρος 
 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα παιδιά  των 
Παιδικών  και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών 

2021 147 17,00€ 2.499,00€ 

2 Ιατρός  Παιδίατρος 
 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα παιδιά  των 
Παιδικών  και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών 

2022 252 17,00€ 4.284,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     6.783,00 

α/α Έτος Κ.Α Τίτλος Πίστωση 
1 2021 00.6117.14 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους 

παιδικούς σταθμούς» 
2.499,00€ 

2 2022 00.6117.14 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών παιδιάτρου στους 
παιδικούς σταθμούς» 

4.284,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   6.783,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά των Παιδικών  και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών (Παιδίατρος) 
 
Άρθρο 2ο:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/2021 
2. Το Ν.3852/2010  
3. Την υπ΄ αρίθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
4. Το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α 

Δήμου Κομοτηνής» 
 

 
Άρθρο 3ο:ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το γιατρό (Παιδίατρο) θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 01-09-
2021 έως 31-07-2022, με παρουσία στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Α’ Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Γ’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Δ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός,  Ε’ 
Βρεφονηπιακός Σταθμός, Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Η’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός Κοσμίου, 
Παιδικός Σταθμός Αιγείρου, Παιδικός Σταθμός Ροδίτη, Παιδικός Σταθμός Νέας Καλλίστης, Παιδικός Σταθμός 
Νέου Σιδηροχωρίου). 
 
Άρθρο 4ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 
Ο Ιατρός (Παιδίατρος) θα είναι υποχρεωμένος:  
1. Να επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα τους Παιδικούς Σταθμούς για να εξετάζει τα φιλοξενούμενα 
νήπια και να παρακολουθεί τη διανοητική και σωματική τους ανάπτυξη. 
2. Να συνεργάζεται με τους γονείς και να ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών καθώς και 
να  εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων. 
3. Να τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και 
για σοβαρά ζητήματα υγείας να έρχεται σε επικοινωνία πρώτα με τους γονείς και να ενημερώνει τον ιατρικό 
φάκελο των νηπίων. 
4. Να υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών  
5. Να διατηρεί φαρμακείο και να ελέγχει για την καλή κατάστασή του, στον Παιδικό Σταθμό με τα κατά την κρίση 
του απαραίτητα φάρμακα και να εκπαιδεύει για την παροχή πρώτων βοηθειών τους δύο (2), υπαλλήλους από το 
διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό.  
6. Να υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες, 
αναπτύσσοντας δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα νήπια σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς.  
7. Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ενημερώσεων προς τους γονείς, αλλά και ομιλιών με θέματα 
σχετικά με το αντικείμενό του.  
8. Να συντάσσει δύο φορές ανά έτος έκθεση για το έργο του στην οποία και διατυπώνει τις προσωπικές του 
προτάσεις και κρίσεις. και να τη διαβιβάζει προς τον Πρόεδρο του ΝΠ «ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής». 
Άρθρο 5ο:ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ. 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες. 
 
Άρθρο6:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι γιατροί θα καταθέσουν προσφορά για το διάστημα ισχύος της 
εντολής. 
Η πληρωμή γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών των εντολοδόχων, στο τέλος κάθε 
μήνα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τους εντολοδόχους φόροι και βάρη. 
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Άρθρο 7ο:ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι εντολοδόχοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνονται με φόρο 20%. 
 
Άρθρο 8ο:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 
 
Άρθρο 9ο:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η  ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
γ) Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου  από την αρμόδια Ελληνική Αρχή 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
 
Άρθρο 10 ο:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να 
προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 
 
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού 
Κώδικα:  
α) ότι δεν έχουν 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 δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή,  
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
- Τίτλους Σπουδών 
- Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου 
-Άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας 
-Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 
-Φορολογική Ενημερότητα 
-Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 
   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου 
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