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Αχαρνές, 11/01/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 57 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου 
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 52 του Ν. 4554/2018 και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).  

6. Την υπ’ αρ. 21/16-3-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ», για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 45661/19-4-2021 Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου. 

8. Την υπ’ αριθμ. 68/07-10-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ», με θέμα: «Έγκριση σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιατρού 
Γενική Ιατρικής στο πλαίσιο προγραμματισμού εκτάκτου προσωπικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών». 

9. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 160124/09-12-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με θέμα: « Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική 

Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών». 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Ιατρού Γενικής Ιατρικής 

για την κάλυψη αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ206Α) του Δήμου Αχαρνών, διάρκειας δώδεκα (12) 

μήνες.  

mailto:npdd.11@gmail.com


 
2 

 

 

Η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 7.920,00 €.  

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος ειδικότητας Γενική Ιατρικής, σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος 

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. 
 

Γενικά προσόντα 

 Οι υποψήφιοι πρέπει : 

 Να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών. 

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση). 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:  

 Αίτηση 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
υπαλληλικού κώδικα 

 Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
 

Προθεσμία        και τόπος υποβολής αιτήσεων 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και τα απαιτούμενα έντυπα από την 
επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να  υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής 
καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση npdd.11@gmail.com από 17/01/2022 και για επτά (7) εργάσιμες ημέρες έως και  την 
25/01/2022. 
 
Περίληψη της παρούσας  δημοσιεύεται  σε  δύο (2)  ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες 
του Νομού Αττικής, στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών 
(www.acharnes.gr ). 
 

Η Πρόεδρος του 
του Ν.Π.Δ.Δ. 

“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” 

 

 

Αγγελική Ζαχαριάδη  
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