
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Άγιοι Ανάργυροι,  22.09.2022 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. πρωτ. :  20512 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:    Δημοκρατίας 61 

Τ.Κ. :  135 61 Άγιοι Ανάργυροι  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(έργο με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο) 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  
2. Την με αριθμό 84/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού (ΑΔΑ: 6Λ33Ω62-ΜΚΙ), που αφορά τον προγραμματισμό πρόσληψης 
παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου επί αντιτίμω, για τις ανάγκες των νηπιακών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου για το έτος 2022.  
3.  Την με αρ. πρωτ. ΑΣΕΠ 7322/11.04.2022  βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
4. Την με αρ. πρωτ. 34135/25.05.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία 
εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού.  
5. Την με αριθμό 238/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού (ΑΔΑ: 6ΠΔΟΩ62-Ξ19), που αφορά καθορισμό αριθμού και 
ειδικοτήτων και έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου έως ένα έτος επί αντιτίμω για τις 
ανάγκες των νηπιακών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου. 
6.  Την με αριθμό 97453/01.09.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. 
7.  Την με αρ. πρωτ.: 6326/16.03.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
για την ύπαρξη πιστώσεων. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο για την 
ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και την ενημέρωση εργαζομένων, γονέων 
και κηδεμόνων.  
 
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
 
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής, με την ειδικότητα του Παιδιάτρου 

 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου 
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 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

 Εργασιακή εμπειρία συναφή με την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρου 
 
Γενικά  προσόντα  Επιλογής : 
 οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 

από 24 έως 65 ετών, 
  Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων του αντικείμενου της απασχόλησής τους.  
 Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες 

πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και 
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται 
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος 
πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την 
άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 
37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, του κατωτέρω επιπέδου: 
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από 
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι 
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

 Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας     
υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994),ήτοι: 

     α) να μην 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 δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην 
είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) 
να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.  
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 οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

 να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών 
 
Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμαρχο Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για 
το συγκεκριμένο έργο.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά είτε 
στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
(1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 61,  Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι) είτε ταχυδρομικά με   
συστημένη επιστολή  στην ανωτέρω αναφερομένη διεύθυνση είτε ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:  agankam@agankam.gov.gr .  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132023671 -669- 673- 674- 688.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.  
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση 
 Βιογραφικό σημείωμα 
 Τίτλοι σπουδών 
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
 Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου 
 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα 
 Βεβαιώσεις εμπειρίας Παιδιάτρου 

 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες. 
 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ 
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