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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Το Γενικό Κατάστημα  Κράτησης Θεσ/νίκης, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  27  του  Ν2776/1999  (ΦΕΚ  291/24-12-1999) 
-Σωφρονιστικού  Κώδικα  -  περί  παροχής  υγιεινομικής  περίθαλψης  στα 
Καταστήματα Κράτησης της χώρας μας,

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 1 και  άρθρου 31 του Ν58819/07-04-2003 (ΦΕΚ 
463/17-04-2003)  περί  εσωτερικού  κανονισμού  Λειτουργίας  των  Γενικών 
Καταστημάτων Κράτησης και δη την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, είτε από 
μόνιμο  ιατρικό  προσωπικό,  είτε  από  ιατρικό  προσωπικό  ανάλογων 
ειδικοτήτων αμειβόμενο κατ’επίσκεψιν,

3. Την διάθεση δεσμευμένων πιστώσεων, για την πληρωμή ισόποσων , σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για αμοιβές φυσικών προσώπων 
του Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης,

4. Την  με  αριθ  9/2015  απόφαση  του  Διευθυντή  του  Γενικού  Καταστήματος 
Κράτησης  Θεσ/νίκης  που  εγκρίνει  τη  διαγωνιστική  διαδικασία  για  την 
πρόσληψη  οδοντιατρικού  προσωπικού  στο  Γενικό  Κατάστημα  Κράτησης 
Θεσ/νίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι  θα προβεί  στην πρόσληψη: 
\
                                          Ενός  οδοντιάτρου

Οι πρόσληψη  θα γίνει με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός 
έτους, αρχής γενομένης από 01-06-2015. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:
η υποβολή  της αίτησης καθώς και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών να κατατεθούν 
το αργότερο μέχρι την 8  η   Μαίου 2015.  

ΑΔΑ: ΩΦΒ946ΨΧ0Ξ-ΒΘΕ



Οι πρόσληψη θα γίνει με την υπογραφή σύμβασης εργασίας  ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας ενός έτους αρχής γενομένης από 01-06-2015. 
Ο υπολογισμός μορίων θα διενεργηθεί με βάση τον Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).

                        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες  βιογραφικό  σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
3. Aντίγραφο του πτυχίου ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της 

αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η 
πράξη  αναγνώρισης  των  τίτλων  αυτών  καθώς  και  η  ακριβής  αριθμητική 
βαθμολογία του βασικού τίτλου.

4. Αντίγραφο τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας
5. Aντίγραφο  των  μεταπτυχιακών  ή/και  διδακτορικών  τίτλων.  Σε  περίπτωση 

πτυχίων ή τίτλων της αλλοδαπής να επισυναφθεί η πράξη αναγνώρισης των 
τίτλων  αυτών  καθώς  και  η  ακριβής  αριθμητική  βαθμολογία  του  βασικού 
τίτλου.

6. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του  Οδοντιατρικού Συλλόγου .
7. Αντίγραφο  άδειας  άσκησης  οδοντιατρικού  επαγγέλματος  από  τον  αρμόδιο 

Φορέα.
8. Πιστοποιητικό διατήρησης νόμιμου οδοντιατρείου από τον αρμόδιο φορέα σε 

περίπτωση που έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο  πεδίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
βεβαίωση  που χορηγείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς.           

9. Μεταφρασμένα αντίγραφα  ξενόγλωσσων  πτυχίων . 
10.  Ότι άλλο δικαιολογητικό τυχόν  ήθελε  ζητηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν  την αίτηση με τα 
συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 8η Μαίου 2015, κατά  τις 
εργάσιμες  ημέρες  και ώρες 08:00 – 14:00. 
Tαχυδρομική Διεύθυνση Γενικού Καταστήματος  Κράτησης  Θεσ/νίκης:
Tαχυδρομικό  Γραφείο   Δικαστικού  Μεγάρου,   Πλατεία   Δημοκρατίας,   ΤΚ 
54012
Έντυπα  αιτήσεων  καθώς  και  συμπληρωματικές  και  διευκρινιστικές   πληροφορίες 
παρέχονται  από το  τμήμα της  Διαχείρισης  του  Γενικού  Καταστήματος  Κράτησης 
Θεσσαλονίκης καθώς και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες : κα Κατσαβού Αικατερίνη
Tηλ:  2310  754410 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 
                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΙΤΗΣΗ

Του /Της

………………………..

………………………..

του …………………….

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   …/…/2015

 Προς

Τον κ. Διευθυντή 

Καταστήματος Κράτησης  Θεσσαλονίκης

Με την παρούσα επιθυμώ την συμμετοχή μου 

στον διαγωνισμό του Γενικού Καταστήματος 

Κράτησης Θεσσαλονίκης για την κάλυψη της 

θέσης Ιατρικού προσωπικού ειδικότητας 

Οδοντιάτρου.

              

        Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα

…………………………………..
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