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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 139/2022) 

 Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών τακτικού παιδιάτρου στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ για το σχολικό έτος 2022-23, με λήξη τις 

30/06/2023 και με δυνατότητα παράτασης για το σχολικό έτος 2023-2024. 

Το σύνολο των ημερών απασχόλησης για τον τακτικό παιδίατρο ορίζεται σε μια ημέρα/μηνιαίως. 

Το αντικείμενο της σύμβασης του τακτικού παιδιάτρου συνίσταται, ενδεικτικά, στην ιατρική εξέταση κατά 

διαστήματα, όλων των παιδιών του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, 

συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 

παιδιών, και την υγειονομική κατάσταση του Παιδικού Κέντρου, διατροφικές συμβουλές ενημερωτικές 

ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και γονείς. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) Βεβαίωση από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει 

και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. 

Β) Πτυχίο  ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής 

Γ) Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος 

Δ) Άδεια τίτλου Ιατρικής , ειδικότητας Παιδιάτρου 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με ανηλίκους. 

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

ΣΤ) Οικονομική προσφορά. 

Ζ) Σύντομο Βιογραφικό 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν: η τιμή, η εμπειρία και οι όροι συνεργασίας. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται  αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν  (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος 

όροφος, τηλ. 2310 995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 15:00μ.μ, μέχρι τις  30 Aυγούστου 2022. 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, για την 

διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ενδεικτικά,  ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email, ΑΦΜ και ΔΟΥ) 

τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέσω της συμμετοχής μου στην πρόσκληση 

ενδιαφέροντος/διαγωνισμό ή με άλλον τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 

για τους σκοπούς της πρόσκλησης ενδιαφέροντος». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής :  
 
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους 
συμμετέχοντες. 
  
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει 
μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους 
ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που 
θα υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της 
ανάγκες. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, 
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.  
 
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς 
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.  

 

 
Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ  
 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 
 
 
Καθηγητής Δημήτριος Β. Κουσενίδης 
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