
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ     Σαμοθράκη  6-10-2022 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    Αρίθμ. πρωτ.: 4621 
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη               
Ταχ. Κώδικας: 68002                               
Τηλ.: 2551042195 
Πληροφορίες: Καπετανίδου Σ.          
Fax : 2551041641     
E-Mail: s.kapetanidou@samothraki.gr 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Δήμος Σαμοθράκης 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 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) .  

5. Την υπ’ αριθμ. 164/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης 

«Περί έγκρισης σύναψης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για την ιατρική παρακολούθηση 

νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανά 15 ημέρες για τις ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος  ¨Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων 

και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» χρονικής περιόδου 

2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο 

του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους¨». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α΄).  

7. Την παρ. 4, εδ. β του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 

6 του Ν.2527/1997, η εν λόγω ειδικότητα εξαιρείται των διατάξεων του άρθρου 41 του 

Ν.4765/21. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4620/6-10-2022 βεβαίωση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Σαμοθράκης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από 

την σύναψη μίσθωσης έργου.  

9. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 4613/6-10-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑΓΚΩ1Λ-Ν7Ν) ANΑΛΗΨΗΣ  

Υποχρέωσης Δαπάνης και την αρίθμ. Α/Α 298 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

σύμφωνα με την  βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας.  

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόθεση του Δήμου Σαμοθράκης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την 

κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη 
Χώρα Σαμοθράκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των 
νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προς υλοποίηση του προγράμματος ¨Προώθηση 
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και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 
πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης» χρονικής περιόδου 2022-2023,» συνολικής διάρκειας έως 
31/7/2022.   

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο με την ειδικότητα ΠΕ 

Παιδιάτρου από την υπογραφή της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου έως 31/7/2023.  

 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,  
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας (η ειδικότητα ορίζεται από τον φορέα),  
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.  
Στ) Ηλικία έως 67 ετών 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο 

δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.   

2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών  

3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος σε ισχύ 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας 

παιδιάτρου 

5. Bεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

6. Βεβαίωση της υποχρεώσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου  του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι 

δεν απαιτείται. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει  καταδικασθεί αμετάκλητα για  α) εγκλήματα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, και 
τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού 
Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,  γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το 
άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 
80),δ) εμπορία ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και  δεν εκκρεμεί εις 
βάρος του ποινική δίωξη και δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης – τ.κ. 68002 

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 7/10/2022 έως και 19/10/2022 

 

                                 Ο Δήμαρχος 

 

                                   Γαλατούμος Νικόλαος 
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