Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.02.28 13:22:05
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Χ09ΩΚ3-23Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρου 193-195
Πληροφορίες: Σαριδάκη Άννα
Τηλ: 213-2025794
Ηλεκ. Δ/νση: dioik@neasmyrni.gr

Νέα Σμύρνη, 28.02.2022
Αρ. Πρωτ: 5670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Έχοντας υпόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/13.06.2006), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/03.03.1994), όπως έχουν τροποποιηθούν
και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/08.10.1997), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.
7. Τις διατάξεις του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 6/τ.Α'/15.01.2021).
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14626/26.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ67Β0), για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5097/02.03.2021 αίτημα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για προγραμματισμό προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5193/03.03.2021 Βεβαίωση Πίστωσης από το Λογιστικό Τμήμα του Δήμου
Νέας Σμύρνης.
11. Την υπ’αριθμ.38/2021 (ΑΔΑ:ΨΜΥ4ΩΚ3-ΖΑΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
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12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6410/17.03.2021 αίτημα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προς το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με θέμα «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου, στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με προέλευση πιστώσεων από
Αυτοτελείς Πόρους.»
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6429/17.03.2021 αίτημα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
14. Το υπ’ αριθμ. 60150/19.05.2021 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα
«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Νέας
Σμύρνης με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9469/09.06.2021 βεβαίωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με
προέλευση πιστώσεων από Αυτοτελείς Πόρους.
16. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 34602/29.12.2021 (ΑΔ:66ΧΩΩΚ3-ΤΕΡ) Απόφαση Δημάρχου Πρόσληψης.
17. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1/ΕΜΠ/13.01.2022 έγγραφο παραίτησης του Ιατρού κυρίου Ζαχαριάδη
Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1388/18.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΗΔΟΩΚ3-ΑΒ6)
Διαπιστωτική Πράξη λύσης της σύμβασης εργασίας του.
18. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 3288/04.02.2022 υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της θέσης εργασίας με
ειδικότητα ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής, της επιλαχούσης ιατρού κυρίας Μαρκοπούλου Γεωργίας του
Ανδρέα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής,
όπως αναγράφεται, στον Πίνακα Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. Πίνακα Β), προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες υποβοήθησης
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας για τη στήριξη των ευάλωτων και
ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς και για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ώστε να
εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των πολιτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κωδικός
Θέσης

100

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Από την ημερομηνία της
πρόσληψης και για έντεκα
(11) μήνες & είκοσι (20)
ημέρες
(λόγω αντικατάστασης
παραιτηθέντος)

1

Το έργο αφορά στην εφαρμογή προληπτικής ιατρικής και αγωγής (παροχή ιατρικών οδηγιών, εξέταση,
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και ηλεκτρονική συνταγογράφηση) σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, ψυχοσωματική στήριξη και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού προκειμένου να
εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των πολιτών. Ως τόπος εκτέλεσης ορίζονται τα Δημοτικά Ιατρεία του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος και
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

100

δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας
ε) Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στον οικείο φορέα (Δήμος Νέας Σμύρνης),
στην αντίστοιχη ειδικότητα και για τις ανάγκες λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας
της πανδημίας από COVID-19.

•

Σημείωση σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν εμπειρία στον
οικείο Δήμο, θα αναφέρουν το μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
στο ανάλογο πεδίο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
επίσημη μετάφραση αυτού.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
6. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) περί κωλύματος διορισμού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που
τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Να μην έχουν χρόνια ή
υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID19.
3. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει
να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας
υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.
αντίστοιχα, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν
απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται
ισοτιμία και αντιστοιχία.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ.2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει
κάθε φορά ή
iii)το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική
εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του
άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το
οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Νέας Σμύρνης καθώς και στην διαδικτυακή πύλη (www.neasmyrni.gr) προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 28.02.2022 έως και την Παρασκευή 04.03.2022 να
συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ
ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
στο
e-mail:
dioik@neasmyrni.gr
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να είναι ευανάγνωστη και να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης με Απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει το προσωπικό με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου,
διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για έντεκα (11) μήνες & είκοσι (20) ημέρες , (λόγω
αντικατάστασης παραιτηθέντος), από τους υποψηφίους που θα έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό
όριο των ημερών που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

