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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΜΔ/2018
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΩΖ ΔΡΓΟΤ

Ο Γήκνο Νέαο κύξλεο
Έρνληαο ππόςε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009
Σελ ππ' αξηζκ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./109/20015/01-08-2017 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. (έγθξηζε κε ην κε αξηζκ. πξση. νηθ. 26841/4-8-2017
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ)
Σηο ππ’ αξηζκ. 37/2017 θαη 225/2017 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σελ ππ' αξηζκ. 84117/29949/24-10-2017 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο.
Αλαθνηλώλεη

Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζπλνιηθά πέληε (5) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο πνπ εδξεύεη ζηε Νέα κύξλε, κε αληηθείκελν ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «εθαξκνγή πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη αγσγήο πγείαο, ώζηε λα
ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία ηα νπνία ζηεξνύληαη Ηαηξώλ θαη λα
εληζρπζεί ε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12)
κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα ηππηθά
πξνζόληα ζηα παξαθάησ:
Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ νηθνλνκηθά αδύλακσλ πνιηηώλ ζηα
δεκνηηθά ηαηξεία, παξνρή ηαηξηθώλ νδεγηώλ, εμέηαζε, ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο
θαη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε νη ηαηξνί, παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ν
λνζειεπηήο.
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σόπνο εθηέιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

101

Γεκνηηθά Ιαηξεία
Γήκνπ Νέαο κύξλεο

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ –
ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΧΝ

Έσο 12 κήλεο

1

102

Γεκνηηθά Ιαηξεία
Γήκνπ Νέαο κύξλεο

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ –
ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Έσο 12 κήλεο

1

103

Γεκνηηθά Ιαηξεία
Γήκνπ Νέαο κύξλεο

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ –
ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΧΝ

Έσο 12 κήλεο

1

104

Γεκνηηθά Ιαηξεία
Γήκνπ Νέαο κύξλεο

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ –
ΦΤΥΙΑΣΡΧΝ

Έσο 12 κήλεο

1

105

Γεκνηηθά Ιαηξεία
Γήκνπ Νέαο κύξλεο

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ

Έσο 12 κήλεο

1

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

101, 102, 103, 104

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ιαηξνύ ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο
λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ιαηξνύ.
γ) Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ
δ) Πηζηνπνίεζε ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο
ε) Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο
ζη) Βηνγξαθηθό εκείσκα

105

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν
θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν
θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή (ΣΔ) ή βεβαίσζε όηη πιεξνί
όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
Ννζειεπηή (ΣΔ) θαη
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε
νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε
Ννζειεπηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο
ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα
πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν
4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004.
δ) Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο
ε) Βηνγξαθηθό εκείσκα
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Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε
θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ
αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Νέαο κύξλεο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 14, Σ.Κ. 171 21
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ ππόςε θαο Καξξά (ηει. επηθνηλσλίαο: 213
2025851).
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα επηινγέο απαζρόιεζεο κίαο
κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ). Η ζώξεπζε επηινγώλ απαζρόιεζεο δηαθνξεηηθώλ
θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε
πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ
δηαδηθαζία.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10 ) εκέξεο
(από 10-1-2018 έσο θαη 19-1-2018)

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΣΑΤΡΟ ΣΕΟΤΛΑΚΖ
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