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Αχαρνές, 11/01/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 57 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ σπ' αριθμ. ΜΔ  1/2022 

για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΩΖ ΔΡΓΟΤ 

Ζ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑΥΑΡΝΩΝ» Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΑΥΑΡΝΩΝ 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 6 ηος Ν. 2527/1997, όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 40 και 41 ηος Ν. 4765/2021, υρ ιζσύοςν. 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ 
Γιοίκηζηρ- Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87 Α), όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν. 

4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 «Αποκλειζηική πποθεζμία για ηη ζύνατη ζςμβάζευν εκηάκηος 
πποζυπικού» ηος Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο 
άπθπο 52 ηος Ν. 4554/2018 και ιζσύει.  

5. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 186 ηος Ν. 4635/2019 «Δπενδύυ ζηην Δλλάδα και άλλερ διαηάξειρ», 
όπυρ ιζσύει. (ΦΔΚ 167 Α΄).  

6. Σην ςπ’ απ. 21/16-3-2021 Απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΥΑΡΝΩΝ», για ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη μίζθυζηρ έπγος. 

7. Σην ςπ' απιθμ. ππυη. 45661/19-4-2021 Διζηγηηική έκθεζη για ππόζλητη πποζυπικού με 
ζύμβαζη μίζθυζηρ έπγος. 

8. Σην ςπ’ απιθμ. 68/07-10-2021 Απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΥΑΡΝΩΝ», με θέμα: «Έγκπιζη ζύμβαζηρ Μίζθυζηρ Έπγος Ιαηπού 
Γενική Ιαηπικήρ ζηο πλαίζιο ππογπαμμαηιζμού εκηάκηος πποζυπικού έηοςρ 2021 ηος Ν.Π.Γ.Γ. 
«Γημοηική Φπονηίδα Ασαπνών». 

9. Σην ςπ' απιθμ.ππυη. 160124/09-12-2021 απόθαζη ηος ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Αηηικήρ με θέμα: « ύνατη ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος ζηο Ν.Π.Γ.Γ. «Γημοηική 

Φπονηίδα ηος Γήμος Ασαπνών». 

Ανακοινώνει 

Σην ππόζλητη με ύμβαζη Μίζθυζηρ Έπγος ενόρ (1) αηόμος, ειδικόηηηαρ Ιαηπού Γενικήρ Ιαηπικήρ 

για ηην κάλςτη αναγκών ηυν Κ.Α.Π.Η. ηος Ν.Π.Γ.Γ. «Γημοηική Φπονηίδα Ασαπνών», ζύμθυνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 6 ηος Ν. 2527/97 (ΦΔΚ206Α) ηος Γήμος Ασαπνών, διάπκειαρ δώδεκα (12) 

μήνερ.  
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Η αμοιβή θα ανέλθει ζηο ποζό ηυν 7.920,00 €.  

Απαιηούμενα ησπικά προζόνηα 

 Πηςσίο ή Γίπλυμα Ιαηπικήρ ΑΔΙ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ Γενική Ιαηπικήρ, ζσολών ηηρ 
ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ. 

 Άδεια αζκήζευρ Ιαηπικού Δπαγγέλμαηορ 

 Βεβαίυζη ιδιόηηηαρ μέλοςρ Ιαηπικού ςλλόγος 

 Άδεια σπηζιμοποίηζηρ ηίηλος Ιαηπικήρ ειδικόηηηαρ Γενικήρ Ιαηπικήρ. 
 

Γενικά προζόνηα 

 Οι ςποτήθιοι ππέπει : 

 Να έσοςν ηλικία από 25 έυρ 65 εηών. 

 Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη ηυν 
καθηκόνηυν ηηρ θέζηρ πος επιλέγοςν. 

 Να μην έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8 ηος ςπαλληλικού κώδικα (καηαδίκη, ςποδικία, 
δικαζηική ζςμπαπάζηαζη). 
 

Απαραίηηηα δικαιολογηηικά: 

Οι ςποτήθιοι ππέπει να ςποβάλλοςν:  

 Αίηηζη 

 Τπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν. 1599/1986 όηι δεν έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8 ηος 
ςπαλληλικού κώδικα 

 Ανηίγπαθο ηυν 2 ότευν ηηρ Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ 

 Ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδών 
 

Προθεζμία        και ηόπος σποβολής αιηήζεφν 

 

Οι  ενδιαθεπόμενοι  μποπούν να καηεβάζοςν ηην πποκήπςξη και ηα απαιηούμενα ένηςπα από ηην 
επίζημη ιζηοζελίδα ηος ΝΠΓΓ «Γημοηική Φπονηίδα Ασαπνών» (www.difa.gr) και από ηην επίζημη 
ιζηοζελίδα ηος Γήμος Ασαπνών (www.acharnes.gr ) και να  ςποβάλλοςν  αίηηζη ζςμμεηοσήρ 
καηαθέηονηαρ όλα ηα δικαιολογηηικά ηοςρ αποκλειζηικά μέζφ ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ ζηη 
διεύθσνζη npdd.11@gmail.com από 17/01/2022 και για επηά (7) επγάζιμερ ημέπερ έυρ και  ηην 
25/01/2022. 
 
Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ  δημοζιεύεηαι  ζε  δύο (2)  ημεπήζιερ ή εβδομαδιαίερ ηοπικέρ εθημεπίδερ 
ηος Νομού Αηηικήρ, ζηον  Πίνακα  Ανακοινώζευν  ηος Ν.Π.Γ.Γ. «Γημοηική Φπονηίδα Ασαπνών», 
ζηον Πίνακα Ανακοινώζευν ηος Γημαπσείος Ασαπνών, ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Ν.Π.Γ.Γ. 
«Γημοηική Φπονηίδα Ασαπνών» (www.difa.gr) και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Γήμος Ασαπνών 
(www.acharnes.gr ). 
 

Ζ Πρόεδρος ηοσ 
ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. 

“Γημοηική Φρονηίδα Αταρνών” 

 

 

Αγγελική Εαταριάδη  
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